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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Analisa pengaruh rasio CAMEL terhadap kondisi Financial Distress 

pada bank umum baik yang telah go public ataupun belum, baik yang dihadapi 

dalam negeri ataupun oleh bank luar negeri telah banyak yang melakukan 

penelitiannya dan juga menggunakan berbagai variabel yang berbeda untuk 

melakukan pengukuran terhadap financial distress yang dihadapi oleh sektor 

perbankan. 

Dalam penelitian Persons (1999) terhadap Using Financial Information 

to Differentiate Failed vs Surviving Finance Companies In Thailand: An 

Implication of Emerging Economies telah digunakan 9 rasio keuangan sebagai 

variabel independen yang dijadikan sebagai standar pengukuran, yaitu Capital, 

Loan to Total Assets, Badloan, expenses to total assets, ROA (Return On Assets), 

Liquid, Firm Size, Foreign Borrowing, dan total loan to to total deposits. 

Ko, Blucher dan Lin (2001) melakukan penelitian terhadap Prediction of 

Corporate Financial Distress. Dalam penelitian ini telah menggunakan rasio 

keuangan dan analisis terhadap cashflow, 5 rasio keuangan sebagai variabel 

independen yang meliputi total liabilities to total assets ratio, quick assets to 

current liabilities ratio, sales to fixed assets ratio, margin to sales ratio dan cash 

dividend per share. 

Almilia dan Kristijadi (2003) melakukan penelitian mengenai analisis 

terhadap pengaruh rasio keuangan dalam memprediksi kondisi financial distress 

perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang 
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menggunakan 19 rasio keuangan yang terdiri dari laba bersih dibagi penjualan, 

aktivai lancari dibagi kewajibani lancar, modal kerja dibagi total aktiva, aktiva 

lancar dibagi total aktiva, aktiva tetap bersih dibagi total aktiva, penjualan dibagi 

total aktiva, penjualan dibagi aktiva lancar, penjualan dibagi modal kerja, laba 

bersih dibagi total aktiva, laba bersih dibagi ekuitas saham, total hutang dibagi 

total aktiva, hutang lancar dibagi total aktiva, notes payable dibagi total aktiva, 

notes payable dibagi total hutang, ekuitas saham dibagi total aktiva, kas dibagi 

hutang lancar, kas dibagi total aktiva, persentase pertumbuhan penjualan dan 

persentase pertumbuhan laba bersih dibagi total aktiva yang dijadikan sebagai 

variabel independen. 

Almilia dan Herdinigtyas (2005) melakukan penelitian terhadap analisis 

dampak dari rasioi CAMELi terhadap prediksii kondisii bermasalahi yang terjadi 

di dalam lembaga perbankan perioda 2000-2002. Dalam penelitian ini, terdapat 11 

rasio keuangan sebagai variabel independen yang digunakan sebagai dasar untuk 

penilaian tingkat kesehatan bank dan pendeteksian kondisi bermasalah pada bank-

bank umum, yaitu CARi (Capitali Adequacyi Ratio), ATTMi (Aktivai Tetapi 

Terhadapi Modal), APB (Aktiva Produktif Bermasalah), NPLi (Noni Performingi 

Loan), PPAPAPi (Penyisihani Penghapusani Aseti Produktifi terhadapi Aktivai 

Produktifi), PPPAPi (Pemenuhani Penyisihani Penghapusan Aseti Produktif), 

ROAi (Returni Oni Assets), ROE, NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional) dan LDR. 

Dalam penelitian Endri (2009) terhadap prediksii kebangkrutani 

perbankan untuk menghadapii dani mengelolai perubahani lingkungani bisnis. 

Dalam penelitian ini, Endri (2009) menggunakan 5 rasio keuangan sebagai 
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variabel independen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu Net Working Capital 

to Total Assets, Retained Earning to  Total Assets, Earning Before Interest and 

Tax to Total Assets, Market Value of Equity to Book Value of Debt, dan Sales to 

Total Assets. 

Sumantri dan Jurnali (2010) melakukan penelitian terhadap manfaat rasio 

keuangan dalam memprediksi kepailitan bank nasional. Dalam penelitian ini 

terdapat 11 rasio keuangan CAMEL yang dijadikan sebagai variabel independen, 

yaitu CAR (rasio kecukupan modal), APB (Aktiva Produktif Bermasalah), ATTM 

(Aktiva Tetap Terhadap Modal), PPAPAP (Penyisihan Penghapusan Aset 

Produktif terhadap Aktiva Produktif), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return 

On Assets), PPPAP (Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif), NIM 

(Net Interest Margin), ROE (Return On Equity), LDR (Loan to Deposit Ratio), 

BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) 

Okezie (2011) melakukan penelitan terhadap capital ratio sebagai 

prediktor dari financial distress: sebuah studi kasus yang dilakukan di Nigerian 

Banking Systems. Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel independen yang 

digunakan sebagai tolak ukur dari financial distress yang akan membantu proses 

kerja dari Early Warning System, yaitu Capital Ratio, Risk-weighted, Leverage, 

Gross Revenue Ratio. 

Penelitian oleh Budiwati (2011) tentang analisis rasio keuangan CAMEL 

terhadap prediksi kepailitan pada bank umum swasta nasional di Indonesia 

periode 2004-2007 yang menggunakan 12 variabel sebagai variabel independen 

yaitu Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Komposisi Permodalan, Aktiva 

Produktif Yang Diklasifikasikan, Aktiva Produktif Yang Diklasifikasikan 
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terhadap Aktiva Produktif, Non Performing Assets, PPAP (Penyisihan 

Penghapusan Aset Produktif), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), 

NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan 

Operasonal), FBI (Fee Based Income) dan LDR (Loan to Deposit Ratio). 

Sahut dan Mili (2011) melakukan  penelitian terhadap penentu distress 

perbankan dan merger sebagai kebijakan strategis untuk mengatasi kesulitan 

dengan menggunakan 13 rasio keuangan yang terdiri dari equity to total loans, 

equity to total assets, loan loss reserve to gross loans ratio, equity dengan loan 

loss reserve terhadap loans, efficiency score, loans growth, ROA, total expenses 

to total revenues, net interest income to total revenue, ROE, personnel expenses, 

loan loss provision dan deposit to total assets. 

Wicaksana dan Sudarno (2011) melakukan penelitian tentang analisis 

pengaruh rasio CAMEL terhadap kondisi bermasalah pada sektor perbankan di 

Indonesia yang menggunakan 7 rasio keuangan sebagai variabel independen yaitu 

CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return On Assets), NPL (Non Performing 

Loan), NIM (Net Interest Margin), ROE (Return On Equity), LDR (Loan to 

Deposit Ratio) dan BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional). 

Ilman, Zakaria dan Nindito (2011) mengadakan penelitian tentang 

pengaruh variabel mikro dan makro terhadap kondisi financial distress perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan 7 rasio 

keuangan yang terdiri dari current ratio, debt ratio, receivables turnover, profit 

margin on sale, sensitivity companies in inflation, sensitivity companies in interest 

rate dan sensitivity companies in CSPI sebagai variabel independen. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Swantari dan Habibie (2012) meneliti 

tentang prediksi financial distress berdasarkan kemampuan kinerja keuangan pada 

industri properti yang menggunakan 9 rasio keuangan sebagai variabel 

independen yang terdiri dari cash ratio, current assets to total assets, working 

capital to total assets, long debt to working capital, debt to total assets, notes 

payment to total liabilities, long debt to total assets, cash flow operation to total 

assets dan logarithm of total assets.  

Al-Khatib dan Al-Horani (2012) melakukan penelitian terhadap 

Predicting Financial Distress of Public Companies Listed in Amman Stock 

Exchange. Penelitian ini menggunakan 24 rasio keuangan sebagai variabel 

independen sebagai tolak ukur dalam memprediksi financial distress, yaitu 

current ratio, current to liabilities to equity, current liabilities to fixed assets, 

logarithm of total assets, working capital to equity, net profit margin, pre-tax 

profit to total assets, Return On Assets (ROA), book value per share, dividend per 

share, Return On Equity (ROE), retained earnings to total assets, after tax profit 

to working capital, equity to total liabilities, equity to total assets, total liabilities 

to total equity, debt ratio, fixed assets to equity, long term debt to equity, sales to 

equity, assets turnover, accounts payable turnover, sales to working capital and 

logarithm of total asset turnover. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kumar, Harsha, Anand dan Dhruva (2012) 

tentang Analyzing Soundness in Indian Banking: A CAMEL Approach telah 

menggunakan 6 rasio keuangan sebagai variabel independen yang dijadikan 

sebagai standar dalam penelitian, yaitu Capital Adequacy atau rasio kecukupan 

modal, Asset Quality atau kualitas aset, Management Soundness atau kesehatan 
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manajemen dalam mengelola perbankan yang ditangani, Earnings atau 

pendapatan, Liquidity atau likuiditas dan Sensitivity to Market Risk atau 

sensitivitas perbankan terhadap risiko pasar. 

Husna dan Rahman (2012) melakukan penelitian terhadap Financial 

Distress-Detection Model for Islamic Banks. Dalam penelitian ini telah 

menggunakan 4 rasio keuangan sebagai variabel independen yang terdiri dari 

Capital Adequacy, Asset Composition, Earning and profitability serta Liquidity, 

kerangka pemikiran ini akan digambarkan pada Gambar 2.1 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Pengaruh dari Capital Adequacy, Asset Composition, Earning 

and Profitability dan Liquidity terhadap Financial Distress, sumber: Husna dan 

Rahman (2012). 

Elegbe (2013) melakukan penelitian terhadap Bank Failure and 

Economic Development in Nigeria: An Empirical Approach. Untuk melakukan 

penelitian ini, Elegbe memilih 5 rasio keuangan yang dijadikan sebagai tolak ukur 

atau variabel independen, yaitu Inflation Rate (tingkat inflasi), Interest Rate 

(tingkat suku bunga), Non Performing Loans (kredit yang tidak berkualitas), 

Money Supply (tingkat peredaran uang), dan Banking Credit to private sector 

(kredit perbankan untuk sektor swasta). 
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Penelitian Messai dan Jouini (2013) tentang memprediksi kondisi-kondisi 

kesulitan dalam perbankan yang dialami di negara Eropa. Dalam penelitian yang 

diteliti telah menggunakan 14 rasio keuangan sebagai variabel independen yang 

diantaranya adalah equity to total loans, equity to total assets, total other earnings 

to total assets, net loans to total assets, total operating income to total assets, 

personal expenses to total operating expenses, net income to total assets, net 

income to total equity, total deposits to total liabilities, total deposits to total 

assets, deposit insurance, regulatory discipline, role of CB in monitoring dan 

responsibility of supervisors 

Vestari dan Farida (2013) meneliti tentang analisisi rasio-rasioi dani 

ukurani keuangani, prediksii financiali distressi disertai dengan reaksii investori 

dengani menggunakani 19i variabeli independen dalam pengukurani yangi terdirii 

darii neti incomei toi totali assetsi, retainedi earningi toi totali assetsi, EBITi toi 

totali assets, neti incomei toi sales, currenti assetsi toi currenti liabilities, 

workingi capitali to total assets, marketi valuei equityi toi totali debt, cashi flowi 

toi totali debt, cashi toi sales, currenti assetsi toi totali assets, workingi capitali 

toi sales, cashi toi currenti liabilities, fundsi flowi toi totali liabilities, total debtsi 

to totali assets, debtorsi turnover, sale toi total assets, return oni assets, firmi size 

dan closing pricei untuk mengukur reaksi investor. 

Ferrouhi (2014) melakukan penelitian terhadap analisis Bank Moroccan 

dengan model CAMEL yang dalam penelitian ini menggunakan 5 rasio keuangan 

sebagai variabel independen yaitu Capitali Adequacyi, Asseti Qualityi, 

Managementi Qualityi, Earningsi Abilityi dan Liquidityi Position. 
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Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014) melakukan penelitian terhadap 

Financial Distress Prediction on Public Listed Banks In Indonesia Stock 

Exchange. Dalam penelitian ini telah menggunakan 5 variabel independen untuk 

menguji rasio Camel terhadap financial distress yang dihadapi oleh perbankan, 

yaitu CAR (Capitali Adequacyi Ratio), NPL (Noni Performingi Loan), BOPO 

(Biayai Operasionali padai Pendapatani Operasional), ROA (Returni Oni Assets), 

dan LDR (Loani toi Depositi Ratioi), kerangka pemikiran ini akan digambarkan 

pada Gambar 2.2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Pengaruh dari CAR, NPL, BOPO, ROA dan LDR terhadap 

Financial Distress, sumber: Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014). 

Adi (2014) melakukan penelitian terhadap analisis rasio-rasio keuangan 

untuk memprediksi financial distress bank devisa periode 2006-2011. Dalam 

penelitian ini menggunakan 8 rasio keuangan sebagai variabel independen untuk 

pengukuran terhadap financial distress perbankan, yaitu CAR (Capitali 

Adequacyi Ratioi), PPAP (Penyisihani Penghapusani Aseti Produktifi), NPL (Noni 

Performingi Loani), ROA (Returni Oni Asseti), ROE (Returni Oni Equityi), NIM 
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(Neti Interesti Margini), LDR (Loani Toi Depositi Ratioi), dan IRR (Interesti Ratei 

Riski). 

Kumar dan Sharma (2014) meneliti tentang analisis terhadap kinerja 

bank terbaik di India dengan pendekatan CAMEL yang menggunakan 11 variabel 

independen yang terdiri dari capital adequacy ratio, percentage of Net NPAs, 

return on total assets, return on Net Worth, total asset turn over ratio, net profit to 

total fund ratio, operating profit per share, net profit margin, cash deposit ratio, 

investment to deposit dan liquid ratio. 

Hariyanto dan Hanna (2014) melakukan penelitian terhadap CAMEL dan 

tingkat kesehatan perbankan. Penelitian ini menggunakan 10 rasio keuangan 

sebagai variabel independen sebagai tolak ukurnya, yaitu CAR (Capitali 

Adequacyi Ratioi), ATTM (Aktivai Tetapi Terhadapi Modali), APB (Aktivai 

Produktifi Bermasalahi), NPL (Noni Performingi Loani), P_PPAP (Pemenuhani 

Penyisihani Penghapusani Aseti Produktifi), NIM (Neti Interesti Margini), ROA 

(Returni Oni Assetsi), ROE (Returni Oni Equityi), BOPO (Biayai Operasionali 

terhadapi Pendapatani Operasionali), dan LDR (Loani toi Depositi Ratio). 

Penelitian Rahman dan Masngut (2014) meneliti tentang kegunaan dari 

CAMELS dalam mendeteksi financial distress dalam bank syariah di Malaysia. 

Dalam penelitian ini menggunakan 6 rasio keuangan sebagai variabel independen 

yaitu ETA (equity capital divided total assets), NPLTL (Non Performing Loan 

divided Total Loans), Management, ROA (Return On Assets), ROE (Return On 

Equity) dan NLDS (Net Loans divided deposit and short term funding). 

Warastuti dan Sitinjak (2014) melakukan penelitian terhadap analysis of 

model based prediction of bank bankruptcy in the banking companies listed in 
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Indonesia stock exchange 2008-2012. Dalam penelitian ini telah menggunakan 6 

rasio keuangan sebagai variabel independen, yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), 

Earning Before Interest and Taxes, Net Income, Retained Earnings, Current Ratio, 

Working Capital. 

Khaliq et al. (2014) meneliti tentang pengidentifikasian financial distress 

perusahaan: studi kasus perusahaan pemerintah Malaysia. Di dalam pengujian 

data ini telah menggunakan 2 rasio keuangan sebagai variabel independen sebagai 

tolak ukur yang terdiri dari current ratio dan debt ratio. 

Nindita, Moeljadi dan Indrawati (2014) meneliti tentang prediksi 

financial distress perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dengan 

menggunakan variabel keuangan dan non variabel keuangan. Dalam penelitian ini 

telah menggunakan 7 rasio keuangan sebagai variabel independen yang terdiri 

dari current ratio, cash ratio, debt ratio, return on assets, days sales in 

receivables ratio, managerial ownership ratio dan institutional ownership ratio. 

Qhairunnissa dan Kristanti (2014) mengadakan penelitian tentang 

analisis pengaruh rasio CAMEL untuk memprediksi kesulitan bank pada bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2012 yang 

menggunakan 7 rasio keuangan sebagai variabel independen yaitu CARi (Capitali 

Adequacyi Ratioi), NPLi (Noni Performingi Loani), NPMi (Neti Profiti Margini), 

BOPOi (Biayai Operasionali padai Pendapatani Operasionali), NIMi (Neti Interesti 

Margini), LDRi (Loani toi Depositi Ratioi) dan IERi (Interesti Expensei Ratioi). 

Penelitian Rahmadani, Sujana dan Darmawan (2014) mengadakan 

penelitian terhadap analisa faktor yang mempengaruhi rasio likuiditas, 

profitabilitas, rentabilitas terhadap kondisi ekonomi dan rasio leverage dalam 
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memprediksi kondisi financiali distressi: studi kasus pada sektor perbankan di BEI 

periode 2009-2013. Dalam penelitian ini menggunakan 4 rasio keuangan sebagai 

variabel independen yang terdiri dari workingi capitali toi totali assets, retainedi 

earningsi toi totali assets, EBITi toi totali assetsi dani marketi valuei ofi equityi toi 

booki valuei ofi liabilities. 

Dalam penelitian Gaol (2015) mengenai Health Analysis Before and 

After the Recapitalization of Banks In Indonesia yang telah melakukan penelitian 

dengan menggunakan 8 rasio keuangan sebagai variabel independen yang 

digunakan sebagai acuan dalam penelitian yang telah dilakukan, seperti CARi 

(Capitali Adequacyi Ratioi), NPLi (Noni Performingi Loani), APAPPAi (Allowancesi 

Productivei Assetsi toi Productivei Assetsi Amounts) , NPMi (Neti Profiti Margini), 

ROAi (Returni Oni Assetsi), ROEi (Returni Oni Equityi), LDRi (Loani toi Depositi 

Ratioi) dan Size atau ukuran perusahaan. 

Kumar dan Sayani (2015), mengadakan penelitian terhadap Application 

of CAMEL model on the GCC Islamic Banks: 2008-2014 yang menggunakan 7 

rasio keuangan sebagai variabel i independeni, yaitui CARi (Capitali Adequacyi 

Ratioi), NPLi (Noni Performingi Loani), workingi capitali toi totali assetsi, retainedi 

earningsi toi totali assetsi, ROAi (Returni Oni Assetsi), ROEi (Returni Oni Equityi) sertai 

totali customeri depositi toi totali assetsi. 

Lesamana dan Ambarwati (2015) meneliti tentang pengaruh penilaian 

RGEC terhadap kinerja perbankan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. 

Dalam penelitian ini telah menggunakan 6 rasio keuangan sebagai variabel 

independen yang terdiri dari NPLi (Noni Performingi Loani), LDRi (Loani toi  
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Depositi Ratioi), GCGi (Goodi Corporatei Governancei), ROA i (Returni Oni Asseti), 

NIM i (Neti Interesti Margini) dani CARi (Capitali Adequacyi Ratioi). 

Penelitian oleh Mahama (2015) tentang menilai keadaan kesulitan 

keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Ghana: Tand-tanda, Sumber, Deteksi 

dan Elminasi menggunakan 5 variabel independen yaitu workingi capitali toi totali 

assetsi, retainedi earningsi toi totali assetsi, ebiti toi totali assetsi, equityi ati marketi toi 

totali debti dan neti salesi pada totali assetsi. 

Penelitiani Widati dan Pratama (2015) tentang pengaruh i currenti ratioi, 

debti toi equity i ratioi dani returni oni equity i untuki memprediksi i kondisii financiali 

distressi yang menggunakani 3 rasio keuangan diatas sebagai variabel independen. 

Baklouti, Gautier dan Affes (2016) telah melakukan penelitian tentang 

Tata Kelola Perusahaan dan Kesulitan Keuangan dari Bank Komersial Eropa yang 

telah menggunakan 5 rasio keuangan sebagai variabel independen yaitu i Capitali 

Adequacyi, Asseti Qualityi, Managementi, Liquidityi dani ROA i serta menggunakan 

konsentrasi kepemilikan, ukuran dari dewan, CEO Duality, komite nominasi, 

komite tata kelola perusahaan, remuneration committee, proteksi investor, ukuran 

bank dan juga tingkat pertumbuhan PDB tahunan yang berperan sebagai variabel 

kontrol. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sofiasani dan Gautama (2016) meneliti 

tentang pengaruhi CAMELi terhadapi financiali distressi padai sektori perbankani 

Indonesiai periode i 2009-2013 dengan i menggunakani 4 rasio keuangan yangi terdirii 

darii CARi (Capitali Adequacyi Ratioi), BOPOi (Biaya i Operasionali padai Pendapatani 

Operasional i), ROA i (Returni Oni Assetsi) dani LDRi (Loani toi Depositi Ratioi) yang 

dijadikan sebagaii variabeli independeni. 
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Ahsan (2016i) melakukan penelitiani tentang pengukurani terhadap 

kemampuani dalam menghadapii kondisii financiali distressi berdasarkan i 

perhitungan rasioi CAMELi : sebuahi studii yangi dilakukan pada bank syariah di 

Banglades, periode 2007-2014 dengan menggunakan rasio Capitali Adequacyi, 

Asseti Qualityi, Managementi Qualityi, Earningi Performancesi dan Liquidityi yang 

dijadikan sebagai i variabeli independen. Kerangka pemikiran akan digambarkan 

pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Pengaruh dari Capital Adequacy, Asset Quality, Management 

Quality, Earning Performances dan Liquidity pada Financial Distress, sumber: 

Ahsan (2016). 
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dapat mengeliminasi ketidakpercayaan pemegang saham pada manajemen 

(Almilia & Kristijadi, 2003). 

Sinyal keuangan distress menurut Pasaribu (2008) dapat dilihat dari  

menurunnya hasil penjualan suatu perusahaan, penurunan kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan, ketergantungan pada hutang serta penurunan i 

jumlahi divideni yang dibagikani pada pemegangi sahami selamaii beberapai periodei 

berturut-turut. 

Berdasarkani pernyataan i Zakii et al. (2011) dalami jurnali berjuduli 

Assessingi Probabilitiesi ofi Financiali Distressi ofi Banksi ini UAE i, financiali distressi 

ataui kesulitani keuangani dapati didefinisikani menjadii “a period when a borrower 

(either individual or institutional) is unable to meet a payment obligation to 

lenders and other creditors” dimana jika pada suatu periode peminjam baik 

individu atau perusahaan tidak bisa membayar kewajiban pembayaran kepada 

pemberi pinjaman dan kreditor lainnya. 

Perusahaan yang secara konsisten mengalami laba bersih negatif selama 

beberapa tahun merupakan ciri dari kondisi financial distress atau kondisi 

bermasalah yang sangat serius dan harus segera melakukan perbaikan (Whitaker, 

1999). 

Almiliai (2004) mendefinisikani kondisii financiali distressi atau i kondisii 

bermasalah i sebagaii suatui kondisii di manai perusahaani mengalami i delistedi akibati 

labai bersihi dani nilaii bukui ekuitasi negatifi berturut-turuti sertai perusahaan i tersebuti 

telahi dimerger. Financiali distressi merupakan i gejalai awali darii kebangkrutani suatui 

perusahaan. 
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Keadaani financiali distressi menjadii perhatiani banyak i pihaki (Almiliai & 

Kristijadii, 2003i), antarai laini: 

1. Pemberi pinjaman 

Dapat memberikan perbandingan dalam memutuskan apakah suatu 

pinjaman tersebut layak diberikan dan juga dapat membantu pemberi 

pinjaman dalam menentukan kebijakan yang harus diambil dalam 

mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

2. Investor 

Hal ini dapat membantu investor dalam menilai apakah aadanya 

kemungkinan terjadinya suatu masalah dalam perusahaan yang akan 

diinvestasinya dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan bunga 

yang telah ditanamkan oleh investor. 

3. Pembuat peraturan 

Setiap lembaga regulator yang ada dalam masing-masing negara 

mempunyai tanggung jawab dalam mengawasi setiap perusahaan yang 

telah berdiri didalam negeranya, baik perusahaan dalam negeri maupun 

perusahaan asing yang telah memasuki negara tersebut agar dapat 

mengawasi kesanggupan membayar hutang serta menstabilkan 

perusahaan mereka masing-masing. Dengan kondisi seperti ini, membuat 

lembaga regulator memerlukan suatu model yang aplikatif dalam 

mendeteksi kesanggupan membayar setiap perusahaan dan mendeteksi 

kondisi keuangan didalamnya. 
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4. Pemerintah 

Antitrust regulation merupakan bagian yang sangat penting dalam 

pemerintahan untuk melakukan prediksi terhadap kondisi financial 

distress. 

5. Auditor 

Salah satu tugas dari Auditor adalah melakukan penilaian terhadap 

kesanggupan melanjutkan usaha dari suatu perusahaan atau yang biasa 

disebut dengan istilah going concern. 

6. Manajemen 

Apabilai perusahaani mengalami i kebangkrutan i makai perusahaani akani 

menanggungi biaya i langsungi (fee akuntan dan pengacara) dan i biaya i tidaki 

langsungi (kerugiani penjualani atau i kerugiani paksaani akibati ketetapani 

pengadilani). Sehingga i dengani adanyai modeli prediksi i financial distress 

diharapkan i perusahaan i dapati menghindarii kebangkrutan i dani otomatisi 

jugai dapati menghindarii biaya i langsungi dani tidaki langsungi darii 

kebangkrutan. 

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress 

2.3.1 Pengaruh Rasio CAR (Capital Adequacy Ratio) pada Financial 

Distress 

Capital Adequacy Ratio merupakan suatu indikator dalam pengukuran 

rasio kecukupan modal suatu bank serta kemampuan permodalan dalam menutupi 

aset yang bermasalah seperti kredit yang mengalami kondisi bermasalah dan juga 

menilai bagaimana kemampuan suatu bank dalam memelihara kebutuhan 
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penambahan modal dan rencana untuk pertumbuhan usaha (Adi, 2014). Bank 

Indonesia juga mensyaratkani apabila i banki mengalami penurunani CARi <i 8i% 

makai bank i tersebut mengalami i financiali distress (PBI/6/10/2004). 

Menurut Gaol (2015) rasio permodalan sangatlah penting dalam 

menentukan tingkat kesehatan suatu perbankan. Hampir semua perbankan yang 

mengalami restrukturisasi di dunia tujuan utamanya adalah untuk membuat modal 

atau struktur modal sebagai yang pertama diperbaiki dan diperkuat. 

Ahsan (2016) menjelaskan bahwa capitail adequaciy ratioi merupakan i 

faktori yangi sangati pentingi untuk membantu perbankan dalam i i memahami shock 

yang akan terjadi selama adanya risiko. Capital adequacy juga dianggap dapat 

memberikan proteksi pada keuntungan para deposan bank. 

Almilia dan Herdinigtyas (2005) menyatakan bahwa rasio kecukupan 

modal atau capitali adequacyi ratioi memilikii pengaruhi signifikani dalam 

memprediksi kondisi i keuangan banki apakah dalami kondisii financial i distressi atau 

tidak. Hasil i penelitiani ini konsisteni dengani penelitian Ahsan (2016), Gaol (2015), 

Warastuti dan Sitinjak (2014), Okezie (2011) dan Kumar, Harsha, Anand dan 

Dhruva (2012). 

Sumantri dan Jurnali (2010) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal 

tidak memiliki i pengaruhi signifikani dalami memprediksii financial distress. Hasili 

penelitiani inii konsisteni dengani penelitiani Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014), 

Adi (2014), Haryanto dan Hanna (2014) dan Kumar dan Sayani (2015). 
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2.3.2 Pengaruh KAP (Kualitas Aktiva Produktif) pada Financial Distress 

Dalam pengkajian Haryanto dan Hanna (2014) dijelaskan bahwa aktiva 

produktif yang terdapat dalam suatu perbankan merupakan bentuk dari hasil 

penyediaan dana oleh Bank untuk memperoleh penghasilan baik itu dalam bentuk 

kredit yang diberikan, surat i berharga i yang dikeluarkan, penempatani danai antari 

banki, tagihan i akseptasii, tagihan i atas i surati berharga i yang dibeli dengan perjanjian 

akan dijuali kembalii (reservei repurchase agreementi), tagihani derivatifi, penyertaani, 

transaksi rekening administratif yang telah dibentuk dan juga bentuk penyediaan 

dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan bentuk-bentuk di atas. 

Rasio kualitas aktiva produktif ini dinilai mampu menunjukkan 

bagaimana kemampuan manajemen perbankan dapat mengelola aktiva produktif 

yang bermasalah dengan perbandingan terhadap total aktiva produktif. Semakin 

tinggi rasio tersebut maka dapat membuktikan bahwa kualitas aktiva produktif 

yang buruk dapat menyebabkan PPAP yang tersedia menjadi semakin besar dan 

adanya kemungkinan kondisi keuangan dalam suatu bank sedang menghadapi 

masalah yang besar (Almilia & Herdinigtyas, 2005). 

Almiliai dani Herdinigtyas (2005) menyatakan i bahwai kualitasi aktiva 

produktif yangi diukur dengan total aktiva yang bermasalah terhadap total aktiva 

produktif memiliki i pengaruhi yangi signifikani dalami menentukan financiali 

distressi perbankan. Hasil i penelitiani inii konsisten dengani penelitiani Gaol (2015). 

Sedangkan menurut Sumantri dan Jurnali (2010), kualitas aktiva 

produktif tidak memilikii pengaruh i yangi signifikani dalami menentukan kondisi 

financial distress perbankan. Hasili penelitiani inii konsisten dengani penelitiani 

Haryanto dan Hanna (2014) dan Budiwati (2011). 
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2.3.3 Pengaruh CR (Cash Ratio) pada Financial Distress 

Analisis i rasioi likuiditasi merupakan analisis i yangi dilakukani terhadapi 

kemampuani manajemen banki dalami memenuhii kewajiban-kewajibani jangkai 

pendek atau i kewajibani yangi sudahi jatuhi tempo. 

Pengelolaan likuiditas i di suatu banki telah diasumsikan menjadi faktor 

yang paling penting karena tekanan kompetitif dan aliran modal asing yang 

dengan mudah dapat memasuki pasar domestik. Jika pengelolaan likuiditas tidak 

dilakukan dengan baik maka dampak krisis yang terjadi karena krisis likuiditas di 

bank dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank (Kumar, Harsha, 

Anand & Dhruva, 2012). 

Cash Ratio merupakan i salahi satu i indikatori pengukuran likuiditasi yangi 

dapat digunakan, hal ini i dilihat darii pengukuran kemampuani bank i dalami 

membayari kembali i simpanani nasabahi atau i deposani padai saati ditariki dengan i 

menggunakani alat-alati likuidi yangi dimilikii (http://zonaekis.com/beberapa-

pengertian-dalam-pemakaian-analisis-rasio/). 

 

2.3.4 Pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio) pada Financial Distress  

Rasio likuiditas juga dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan 

yang lain, yaitu LDR (Loan to Deposit Ratio). LDRi merupakani ukurani likuiditasi 

yangi mengukuri besarnya i danai yangi ditempatkani dalami bentuki krediti yangi 

berasali dari i danai yangi dikumpulkani olehi banki (danai darii pihaki ketiga i ataui 

masyariakat) (Adi, 2014). 

Wibowo (2011) menyatakan bahwa rasio ini menunjukkan seberapa i jauh i 

kemampuani banki dalami membayari kembalii penarikan i danai yangi dilakukani 
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nasabah dengani mengandalkani krediti yangi diberikani sebagaii sumberi 

likuiditasnya. 

Menuruti Surat Edaran Banki Indonesiai ketentuan rasio LDRi yang baik 

minimal 50% dan maksimal 85-100%. Almilia dan Herdinigtyas (2005) 

menyatakan bahwa semakin i tinggii rasioi inii menunjukkan semakini rendahi 

kemampuani likuiditasi banki yangi bersangkutani sehingga i kemungkinani suatui 

banki dalami kondisii bermasalahi semakini besiar. 

Kowanda, Pasaribu dan i Firdaus (2014) menyatakan bahwa i LDRi (Loani 

toi Depositi Ratioi) memilikii pengaruhi signifikani positifi terhadap i penentuan 

kondisii financial distress perbankan. Hal ini konsisteni dengani penelitiani Gaol 

(2015), Sumantrii dani Jurnalii (2010) dan Budiwati (2011). 

Adi (2014) menyatakan bahwai LDRi (Loani toi Depositi Ratioi) tidak 

memilikii pengaruhi signifikani terhadap i penentuan kondisi i financial distress 

perbankan. Hal ini konsisten dengan penelitian Haryanto dan Hanna (2014), 

Almilia dan Herdinigtyas (2005), Sofiasani dan Gautama (2016) dan Lesamana 

dan Ambarwati (2015). 

 

2.3.5 Pengaruh i NPL (Noni Performingi Loan) pada Financial Distress i 

Kualitas aset merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh bank. 

Kualitas aset menunjukkan keseluruhan dari kualitas aset yang berhubungan 

dengani risikoi krediti yangi dihadapii oleh banki sebagaii hasil dari pinjaman dan i 

investasii danai dalam portofolioi yangi berbedai (Gaol, 2015). 

NPL mencerminkani risikoi kredit, semakini kecili NPL makai semakini 

kecili pulai risikoi krediti yangi akan terjadi dan ditanggung i oleh bank, karena 
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apabilai kondisii NPLi suatui banki tinggii makai akani memperbesar i biaya i bank 

tersebut seperti biayai pencadangani aktiva i produktifi maupuni biaya i lainnya i yang 

berpotensii merugikan banki (Adi, 2014). 

Tingkat kesehatan dari suatu bank berdasarkan dari tingkat NPL telah 

ditentukan olehi Bank i Indonesiai bahwai tingkat kesehatan NPLi yangi baiki adalahi < 

5% dan hal tersebut menunjukkan kemampuan dari manajemen bank dalam 

mengontrol dan menjaga pinjaman yang telah diberikan (Almilia & Herdinigtyas, 

2005). 

Kumar, Harsha, Anand dan Dhruva (2012) menyatakan bahwa NPL 

merupakan rasio yang mampu menggambarkan kualitas dari aset suatu bank 

dalam portofolio dan juga sejauh mana penurunan kualitas dari portofolio aset 

tersebut. Dengan adanya NPL mampu memprediksi kondisi financial distress 

suatu bank dengan akurat. 

Dalam pembagian kualitas aset yang dimiliki oleh bank dalam bentuk 

kredit, Bank Indonesia telah menetapkan tingkatan dari kualitas aset yang ada 

dengan lima kolektibilitas yaitu “Lancar“, “Dalam Perhatian Khusus“, “Kurang 

Lancar“, “Diragukan“ serta “Macet“ (PBI/14/15/2012). 

Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014) menyatakan bahwa NPL 

berpengaruhi signifikani positif dalami memprediksii kondisii financial i distressi bank. 

Hali inii konsisten dengani penelitian Gaol (2015), Kumar dan Sayani (2015), 

Elegbe (2013), Kumar, Harsha, Anand dan Dhruva (2012) dan Wicaksana dan 

Sudarno (2011). 

Adi (2014) menyatakan bahwa NPL tidak i berpengaruhi signifikan i dalam i 

memprediksi i kondisii financiali distressi perbankan. Hali inii konsisten dengani 
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penelitian Haryanto dan Hanna (2014), Almilia dan Herdinigtyas (2005), 

Sumantri dan Jurnali (2010), Baklouti, Gautier dan Affes (2016) dan Budiwati 

(2011). 

 

2.3.6 Pengaruh ROA (Return On Assets) pada Financial Distress 

Kualitas produktif merupakan parameter penting untuk mengukur kinerja 

keuangan suatu organisasi. Dalam kualitas produktif ini yang paling diutamakan 

adalah profitabilitas dan produktivitas dari bank serta menjelaskan pertumbuhan 

dan keberlanjutan dari kapasitas laba masa depan. ROA (Return On Assets) 

merupakan indikator dalam penentuan kualitas earning bank (Ahsan, 2016). 

ROAi digunakani untuki mengukuri kemampuan i dari manajemeni dalami 

menghasilkan pendapatan dari i aseti perusahaan. Semakini tinggi nilai dari ROA 

maka membuktikan bahwa manajemen mampu mengalokasi aset yang dimiliki 

agar dapar menghasilkan pendapatan yang besar untuk bank dan kinerja bank juga 

jauh lebih baik. Akan tetapi jika bank mengalokasikan terlalu banyak aset 

perusahaan ke kredit maka risiko terjadinya financial distress juga akan tinggi jika 

rasio permodalan dalam angka yang relatif kecil (Kowanda, Pasaribu & Firdaus, 

2014). 

Hal ini juga sependapat dengan Almilia i dani Herdinigtyas i (2005) dimana 

semakini besari ROAi maka semakini besari pulai keuntungan i yangi dicapaii oleh banki 

sehinggai kemungkinan i suatui banki dalami kondisii bermasalah i akan semakini kecili 

pula. 

Ahsan (2016) mengemukakan bahwai ROAi memiliki pengaruh signifikan i 

positif dalami memprediksii kondisii financiali distressi bank. Hali inii konsisten 
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dengani penelitian Adi (2014), Gaol (2015), Sumantri dan Jurnali (2010) dan 

Sofiasani dan Gautama (2016), Lesamana dan Ambarwati (2015). 

Haryanto dan Hanna (2014) menyatakan bahwa ROA memiliki i pengaruhi 

yangi signifikani negatif memprediksi i kondisi financiali diistress perbankan. Hal ini i 

konsisten dengani penelitiani Almilia dan Herdinigtyas (2005), Baklouti, Gautier 

dan Affes (2016), Messai dan Jouini (2013) dan Persons (1999). 

Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014) menyatakan bahwa ROA tidak 

memilikii pengaruhi signifikani dalami memprediksi i kondisi financiali distressi bank. 

Hal inii konsisten dengani penelitiani Al-Khatib dan Al-Horani (2012), Kumar dan 

Sayani (2015), Budiwati (2011) serta Wicaksana dan Sudarno (2011). 

 

2.3.7 Pengaruh BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional) 

pada Financial Distress 

Almilia dan Herdinigtyas (2005) menyatakan bahwa rasio BOPO adalah 

rasioi efisiensii yang digunakani untuki mengukuri kemampuani manajemeni banki 

dalami mengendalikani biaya i operasionali  terhadapi pendapatan i operasional. 

Semakini kecili rasioi inii berartii semakini efisieni biaya i operasionali yangi 

dikeluarkani oleh bank i dan kemungkinani banki tersebut dalami kondisii bermasalahi 

juga sangat kiecil. 

Jika rasio biaya i operasionali pada pendapatani operasionali terlalu tinggi 

nilainya maka bisa dibuktikan bahwa manajemen bank tersebut tidak mampu 

mengefisiensikan biaya yang dikeluarkan dan hal ini bisa dengan pasti membuat 

bank tersebut dalam kondisi financial distress (Kowanda, Pasaribu & Firdaus, 

2014). 
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Kowanda, Pasaribu dan Firdaus (2014) menyatakan bahwa biaya i 

operasionali terhadapi pendapatan i operasionali berpengaruhi signifikan positifi 

dalam memprediksi kondisi i financiail distressi bank. Hal ini konsisten dengan 

penelitian Haryanto dan Hanna (2014), Almilia dan Herdinigtyas (2005) dan 

Budiwati (2011). 

Sumantri dan Jurnali (2010) menyatakan bahwa biaya i operasionali 

terhadap i pendapatani operasionali tidak berpengaruhi dalami memprediksi i kondisii 

financiali distressi bank. 

 

2.3.8 Pengaruh ROE (Return i Oni Equiity) pada Financiial Distriess 

Returni Oni Equityi (ROE) adalahi rasioi yangi digunakani untuki mengukuri 

kinerjai manajemeni banki dalami mengelolai modali yangi tersediai untuki 

menghasilkani labai setelahi pajiak. Semakini besari ROEi maka semakini besari pulai 

keuntungani yangi dicapai i banki sehinggai kemungkinani suatui banki dalami kondisii 

bermsalah juga semakini kecili pula (Haryanto & Hanna, 2014). 

ROE juga digunakan sebagai salah satu dari indikator dalam pengukuran 

kemampuan dari manajemen dalam menghasilkan pendapatan, semakin tinggi 

ROE yang dapat dihasilkan oleh bank i makai kemungkinan i banki mengalamii 

kondisi financial i distressi juga semakini rendahi (Kumar & Sayani, 2015). 

Adi (2014) menyatakan bahwa ROE secara signifikan positif dapati 

memprediksi i kondisii financial distress bank. Hali inii juga konsisteni dengan i 

penelitian Haryanto dani Hanna (2014) dan Gaol (2015). 
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Almilia dan Herdinigtyas (2005) menyatakan bahwa ROE tidak 

mempengaruhi kondisi financial distress secara signifikan dan hal ini juga 

konsisten dengan penelitian Sumantri dan Jurnali (2010). 

 

2.3.9 Pengaruh PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) pada 

Financial Distress 

Penyisihani Penghapusani Aseti Produktifi adalahi cadangani yangi harus i 

dibentuki sebesar i persentasei tertentui darii bakii debeti berdasarkani penggolongan i 

kualitasi aktivai produktif i (PBI/13/26/2011). 

Rasio PPAP ini juga merupakan indikator dalam menunjukkan i 

kemampuani manajemeni banki dalami menjaga i kualitasi aktivai produktifi sehingga i 

jumlahi PPAPi dapati dikelolai dengani baik. Semakini besari PPAPi makai semakini 

buruki pulai aktiva i produktifi padai banki yangi bersangkutani sehingga i kemungkinan i 

suatui banki dalami kondisii bermasalah i jugai semakini besari (Almilia & 

Herdinigtyas, 2005). 

Sumantri dan Jurnali (2010) menyatakan bahwa penyisihan penghapusan 

aset produktif berpengaruhi signifikani positif dalami memprediksi i kondisii 

financiali distressi bank. Hali inii juga konsisten dengan i penelitian Budiwati (2011), 

Gaol (2015) dan Almilia dan Herdinigtyas (2005). 

 

 2.4 Model Penelitian 

Model penelitiani inii merupakani replikasii darii penelitiani yangi dilakukani 

olehi Ahsan (2016) dengan menambahkan variabel cash ratio (Husna & Rahman, 

2012) serta variabel loan to deposit ratio dan PPAP (Penyisihan Penghapusan 
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Aset Produktif) (Kowanda, Pasaribu & Firdaus, 2014). Model penelitian 

digambarkan pada Gambar 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Analisis Pengaruh Rasio CAMEL terhadap Kondisi 

Financial Distress Bank Umum Di Indonesia (2012-2016), sumber: Ahsan (2016), 

Kowanda, Pasaribu & Firdaus (2014) dan Husna dan Rahman (2012). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkani uraian i kerangka i teoretisi dani modeli penelitiani diatasi makai 

hipotesisi untuki penelitiani inii dirumuskani sebagaii berikiut: 

H01 = Terdapat pengaruh signifikan negatif antara capital adequacy ratio 

terhadap kondisi financial distress bank. 

H02 = Terdapati pengaruh i signifikan negatifi antarai kualitasi aktivai produktifi 

(KAP) terhadapi kondisi financial distress bank. 
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H03 = Terdapat pengaruh signifikan positif antara cash ratio terhadap kondisi 

financial distress bank. 

H04 = Terdapati pengaruhi signifikan positifi antara loani toi depositi ratioi 

terhadap i kondisi financiali distress bank. 

H05 = Terdapat pengaruh signifikan negatif antara noni performingi loani (NPLi) 

terhadap i kondisi financiali distressi bank. 

H06 = Terdapati pengaruhi signifikan negatif antara returni oni assetsi (ROAi) 

terhadap i kondisi financiali distress bank. 

H07 = Terdapat pengaruh signifikan positif antara i biaya i operasionali pada 

pendaptan operasionali (BOPOi) terhadapi kondisi financial i distressi bank. 

H08 = Terdapati pengaruhi signifikani positif antarai returni oni equity i (ROE) 

terhadap i kondisi financial distress bank. 

H09 = Terdapat pengaruh signifikan positif antara penyisihan penghapusan aset 

produktif (PPAP) terhadap kondisi financial distress bank. 
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