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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

 

2.1  Kesulitan Keuangan 

Beaver, Kennelly, dan Voss (1966) mendefinisikan studi kepailitan 

dengan model univariat, dapat membedakan perusahaan pailit dan tidak pailit 

melalui berbagai jenis rasio keuangan. Altman (1968) juga sebagai pelapor studi 

prediksi kepailitan namun menggunakan model yang berbeda dengan Beaver et al. 

(1966) yaitu model multivariat. Semua studi ini didasarkan pada nilai rasio 

keuangan dan sejauh mana melakukan prediksi untuk beberapa waktu sebelum 

terjadinya pailit. 

Kesulitan keuangan adalah penurunan kondisi keuangan sebelum terjadi 

likuidasi atau kebangkrutan. Terjadinya kesulitan keuangan ini dapat dikarenakan 

penurunan laba ataupun pembayaran hutang, termasuk kewajiban likuiditas dan 

solvabilitas (Platt, & Platt, 2002; Simanjuntak, Titik, & Aminah, 2017). Keadaaan 

dimana perusahaan sudah tidak mampu membayar utang kepada pihak debitur 

atas ketidakcukupan dana, biasanya jumlah kewajiban akan lebih besar daripada 

jumlah aset yang dimiliki (Almilia & Herdinigtyas, 2005).  

Menurut Indri (2012), kondisi dimana keuangan suatu operasional 

perusahaan sudah tidak memadai untuk membayar kewajiban, yakni utang usaha, 

utang gaji dan lainnya disebut sebagai kesulitan keuangan. Sedangkan Cornet 

(2012) mengatakan bahwa kesulitan keuangan yang terjadi dapat dikategorikan 

menjadi empat istilah, yaitu: 

1. Kegagalan ekonomi, kondisi dimana pendapatan usaha tidak dapat 

menutupi jumlah pengeluaran biaya. 

2. Technical insolvency, kondisi ketika perusahaan tidak bisa melunasi 

utang yang akan jatuh tempo. 

3. Default, terjadinya pelanggaran antara pihak debitur dengan kreditur atas 

perjanjian yang telah disepakati. 

4. Bankruptcy, kebangkrutan yang terjadi akan mengacu pada posisi 

kekayaan bersih yang dimiliki oleh perusahaan perbankan. 
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Agusti (2013) mengatakan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan 

dapat dilihat dari ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya, 

apabila tidak teratasi maka dapat berujung pada kebangkrutan maupun likuidasi. 

Kondisi ini paling tidak diinginkan oleh berbagai pihak, apabila terjadinya 

kesulitan keuangan, maka para investor maupun kreditor dalam melakukan 

pinjaman ataupun investasi akan cenderung berhati-hati. 

Ben (2015) mengemukakan tentang faktor-faktor yang mengakibatkan 

terjadinya kebangkrutan, yaitu eksternal; kondisi ekonomi, bencana alam, dan 

politik sedangkan internal; kinerja, kebijakan perusahaan, serta budaya 

perusahaan. Sedangkan Sofiasani dan Gautama (2016) menyatakan bahwa 

kesulitan keuangan ini akan terjadi sebelum terjadi kebangkrutan, dimana berawal 

dari ketidaksanggupan melakukan pembayaran kewajiban yang dikarenakan kas 

macet. 

Jika terjadinya kondisi demikian, maka pihak manajemen harus segara 

mengatasinya, karena dapat berdampak merosotnya kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu perbankan. Dengan demikian, setiap usaha perbankan harus 

menjaga kinerja perusahaannya dalam kondisi yang tetap sehat yaitu dengan 

mempertahankan pertumbuhan laba (Sofiasani & Gautama, 2016) 

 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Beaver et al. (1966) adalah peneliti pertama kali mengenai kesulitan 

keuangan. Penelitian ini terdapat 30 rasio yang memiliki aspek yang relevan 

namun diantaranya juga terdapat dua rasio terbaik yaitu net income to total assets 

dan working capital funds flow to total assets. Jumlah sampel tersebut 

dikategorikan menjadi 79 perusahaan bangkrut dan 79 perusahaan tidak bangkrut. 

Altman (1968) meneliti kepailitan dengan menggunakan sampel pada 

perusahaan manufaktur di USA dengan jumlah 33 perusahaan pailit dan 33 

perusahaan nonpailit yang menggunakan formula populer yaitu Altman Z-Score. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nurazi dan Evans (2005), bertujuan 

memprediksi kegagalan perusahaan perbankan dengan variabel yang 
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dikategorikan menjadi kecukupan modal, manajemen, kualitas aset, laba, 

likuiditas, ukuran bank dan sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Sumantri dan Jurnali (2010) menggunakan 11 rasio untuk memprediksi 

tingkat kepailitan bank nasional di Indonesia. Penelitian ini mempunyai 

keterbatasan dimana hanya bisa menilai kinerja BPR dengan lima aspek, yaitu 

kapital, kualitas aset, manajemen, laba dan likuiditas. Kaur (2010) meneliti 

mengenai penilaian kinerja bank di India, baik bank sektor publik, swasta maupun 

asing. Data sekunder diperoleh dari tahun 2000-2006 dengan menggunakan 

variabel kecukupan modal, Debt to Equity, Kualitas aktiva produktif terhadap 

jumlah aset, NPA terhadap jumlah uang muka, laba bersih setelah pajak terhadap 

aset bersih, profit per karyawan, pendapatan bunga terhadap total pendapatan, dan 

aset likuiditas. 

Nugroho (2012) memprediksi kebangkrutan bank dengan menggunakan 

CAMEL yang bertujuan untuk mengetahui apakah CAMEL dapat berpengaruh 

probabilitas dan tingkat ketepatan dalam menilai kebangkrutan yang dihasilkan 

dengan menggunakan persamaan logistik. Variabel-variabel yang diteliti adalah 

kecukupan modal, kredit bermasalah, beban operasional pendapatan operasional, 

net interest margin, pengembalian aset, pengembalian ekuitas, loan to deposit 

ratio terhadap kesulitan keuangan. 

Kurniasari dan Ghozali (2013), melakukan analisis mengenai tingkat 

kesulitan keuangan pada perbankan di Indonesia dengan variabel kecukupan 

modal, non performing loan, pengembalian aset, pengembalian ekuitas, biaya 

operasional pendapatan operasional serta loan to deposit sebagai independen. 

Penelitian sekunder yang diteliti oleh Boby, Rasuli, dan Arlina (2014) untuk 

mengetahui kemungkinan terjadinya kebangkrutan dengan menggunakan Altman 

Z-Score dan rasio CAMEL yaitu kecukupan modal, non performing loan, 

PPAPAP, aktiva produktif bermasalah, pengembalian aset, pengembalian modal, 

net interest margin, dan loan to deposit pada perusahaan BEI tahun 2008-2010. 

Kumalasari, Hadiwidjojo, dan Indrawati (2014) meneliti pengaruh 

variabel fundamental dan makro pada profitabilitas perusahaan untuk menilai 

kesulitan keuangan pada perusahaan tekstil go public dari 2010-2012. Variabel 
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yang diteliti terdiri dari pengembalian aset, shareholder equity to total assets, 

assets turn over, debt ratio, interest sensitivity, inflation sensitivity, dan exchange 

rate sensitivity. 

Fariana (2014) melakukan prediksi kondisi bermasalah dengan 

menggunakan rasio CAMEL melalui situs www.idx.co.id dengan sampel sebanyak 

20 perusahaan bank umum Variabel yang digunakan adalah permodalan, kualitas 

aktiva produktif, net profit margin, non performing loan, pengembalian aset, 

pengembalian ekuitas, net interest margin, loan to assets ratio, dan net call money 

to current asset. 

Loman dan Malelak (2015) meneliti penentuan kesulitan keuangan pada 

perusahaan manufaktur pada periode 2008-2013 di BEI berjumlah 45 sampel 

perusahaan dengan variabel insider ownership, instituonal ownership, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan pendapatan, stock volatility, dan financial leverage. 

Hidayati (2015) meneliti mengenai tingkat permodalan pada bank umum yang ada 

di BEI dan telah go public dari periode 2009-2013. Jumah sampel yang digunakan 

yaitu 31 perusahaan dengan menggunakan variabel sebagai berikut: 

 

 

 

Gambar 1 Model penelitian tingkat permodalan terhadap kesulitan keuangan di 

Bursa Efek Indonesia, Sumber: Hidayati (2015). 

Effendi dan Haryanto (2016) meneliti seluruh Bank Perkreditan Rakyat 

provinsi Sumatera Barat sebanyak 91 perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada 

periode 2013-2015 namun variabel yang digunakan terdiri dari rasio lancar, net 

profit margin, non performing loan, total hutang terhadap total aset, dan 

kecukupan modal. Sedangkan Wijarnarto dan Nurhidayati (2016) menganalisis 

perusahaan BEI mengenai rasio keuangan terhadap kesulitan keuangan dalam 

sektor pertanian dan pertambangan periode 2011-2014. Rasio yang digunakan 

yaitu rasio lancar, rasio hutang, pengembalian ekuitas dan net profit margin 

sebagai variabel independen.  
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Penelitian kuantitatif oleh Rosinta (2017) mengenai analisis kepailitan 

Bank Kesawan selama periode 1998-2008 dengan variabel loans to deposit ratio, 

aktiva tetap modal, kecukupan modal, dan pengembalian modal. Yadiati (2017) 

menggunakan variabel profitabilitas untuk menguji tingkat kesulitan keuangan 

pada perusahaan sektor pertanian yang ada di BEI. Variabel profitabilitas terdiri 

dari NPM, GPM, ROA dan ROE. 

Penelitian Affiah dan Muslih (2018) meneliti berbagai faktor yang dapat 

berpengaruh terjadinya kesulitan keuangan pada perusahaan BEI khusus sektor 

pertambangan pada tahun 2012-2016 dengan menggunakan variabel sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian berbagai faktor yang dapat berpengaruh terjadinya 

kesulitan keuangan, sumber: Affiah dan Muslih (2018). 

Jahan (2018) meneliti faktor terjadinya kesulitan keuangan pada bank 

umum di Bangladesh selama 8 tahun yaitu 2009 sampai 2016. Variabel 

independen yang di gunakan yaitu kecukupan modal, kualitas aset, efisiensi 

manajemen, pendapatan, risiko pinjaman (lending risk), gross domestic product 

growth, tingkat inflasi (inflation rate), serta ukuran bank. 

Rim dan Salem (2018) meneliti pengaruh rasio keuangan terhadap 

kesulitan keuangan dari tahun 2008 sampai 2012. Penelitian ini juga 

menggunakan CAMEL sebagai penilaian kinerja suatu perusahaan. Sedangkan 

penelitian oleh Wulandari dan Musdholifah (2019) bertujuan untuk menyelidiki 

keterkaitan antara tata kelola perusahaan, likuiditas dan profitabilitas terhadap 

kesulitan keuangan yang dilakukan pada sektor property dan real estate selama 

tahun 2018 atau satu periode tutup buku. Jumlah sampel sebanyak 55 perusahaan 
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dengan menggunakan variabel yaitu tata kelola perusahaan (IBCG rating 

modified), likuiditas (rasio lancar), serta profitabilitas (pengembalian aset). 

 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 

Ketika para investor ingin menanamkan modalnya pada suatu bisnis, 

tentu saja investor tidak akan menanamkan modalnya pada BPR yang sedang 

terjadi kesulitan keuangan. Oleh itu, investor dapat melakukan penilaian terhadap 

analisis rasio keuangan. 

 

 

2.3.1  Pengaruh CAR terhadap Kesulitan Keuangan 

Berdasarkan nomor 5/POJK.03/015, Capital Adequacy Ratio adalah 

suatu indikator bagi kinerja perbankan dalam pengembangan usaha dan 

menanggulangi risiko kerugian. Selanjutnya Capital Adequacy Ratio akan 

disebut dengan CAR. Shidiq dan Wibowo (2017) menemukan bahwa kecukupan 

modal berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan, dimana pihak 

manajemen dapat menjaga agar modal minimum sesuai dengan peraturan 

pemerintah, menentukan tingkat bunga bank, serta penjaminan terhadap ukuran 

bank. 

Penelitian ini konsisten dengan penelitian (Fariana, 2014; Srinivasan & 

Saminathan, 2016; Africa, 2018; dan Martias, 2018). Sedangkan (Afiqoh & 

Nisful, 2018 dan Rim & Salem, 2018) menemukan pengaruh signifikan positif 

antara kecukupan modal terhadap kesulitan keuangan sedangkan (Mäkinen & 

Solanko, 2018; Wijaya, Hapsari, & Kurnia, 2018; Zahronyana & Mahardika, 

2018) menemukan hasil signifikan negatif antara kecukupan modal terhadap 

kesulitan keuangan. 

Menurut Sofiasani dan Gautama (2016) menjelaskan bahwa kecukupan 

modal adalah suatu bagian terpenting untuk melindungi kepercayaan kepada 

pemegang saham dan menghindari bank dari ancaman kesulitan keuangan. Hasil 

ini menunjukkan tidak signifikan dan berkonsisten pada penelitian (Sumantri & 

Jurnali, 2010; Kurniasari & Ghozali, 2013; Boby et al. 2014; Hidayati, 2015; 
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Effendi & Haryanto, 2016; Jahan, 2018; Theodorus & Artini, 2018; Wijayanti, 

Sari, & Indriasih, 2018; Alvidianita & Rachmawati, 2019; dan Febriana,2019).  

 

 

2.3.2 Pengaruh NPL terhadap Kesulitan Keuangan 

Non Performing Loan sering disingkat dengan NPL, kondisi ketika 

nasabah tidak sanggup membayar kewajiban yang telah disepakati sebelumnya. 

NPL terbagi berdasarkan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet (nomor 

5/POJK.03/015). 

Effendi dan Haryanto (2016), NPL kecil maka risiko kredit yang terjadi 

akan kecil pada bank terkait. Jika nilai NPL positif maka akan menggambarkan 

NPL suatu bank tinggi sehingga menyebabkan terjadinya pembesaran biaya, 

seperti mencadangkan aktiva produktif dan biaya lainnya yang dapat berpotensi 

pada kerugian bank. Hasil ini berkonsisten dengan (Wijaya et al. 2018 dan 

Wijayanti et al. 2018) sedangkan Africa (2018) hanya berpengaruh signifikan. 

Hasil penelitian berbeda dengan Nufus, Audina, dan Muchtar (2018) 

menemukan hasil tidak signifikan antara kredit bermasalah terhadap kesulitan 

keuangan, dikarenakan tingginya rasio NPL pada suatu perbankan yang artinya 

tingkat risiko yang harus dihadapi juga semakin tinggi. Hasil ini berkonsisten 

pada penelitian (Sumantri & Jurnali, 2010; Boby et al. 2014; Fariana, 2014; 

Hidayati, 2015; Kurniasari & Ghozali, 2013; Martias, 2018; Theodorus & Artini, 

2018; Zahronyana & Mahardika, 2018; dan Febriana, 2019). 

 

 

2.3.3 Pengaruh KAP terhadap Kesulitan Keuangan 

Kualitas Aktiva Produktif sering disebut dengan KAP, suatu rasio yang 

dipergunakan untuk menilai kinerja perusahaan perbankan dimana pinjaman uang 

muka merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam PBI 6/23/DPNP Tahun 2004 

menentukan apabila niai KAP kurang dari 10,35% artinya sehat. 

KAP dapat menilai pihak manajemen dalam mengelola aktiva produktif 

yang bermasalah dibanding dengan jumlah aktiva produktif yang dimiliki. Nilai 

KAP semakin tinggi akan semakin buruk, karena dapat menyebabkan semakin 
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besar bank harus menyediakan penyisihan penghapusan aktiva produktif (Almilia 

dan Herdinigtyas, 2005). 

Hasil penelitian Almilia dan Herdinigtyas (2005) menunjukkan KAP 

berpengaruh signifikan, berkonsisten dengan penelitian (Gaol, 2015), tetapi 

berbeda dengan penelitian (Sumantri & Jurnali, 2010 dan Haryanto & Hanna, 

2014) yang hasilnya tidak berpengaruh signifikan bagi kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.4 Pengaruh ROA terhadap Kesulitan Keuangan 

ROA adalah singkatan dari Return on Asset. Kemampuan suatu bank 

dapat diukur juga melalui rasio pengembalian aset dimana kita dapat mengetahui 

manajemen BPR dalam memperoleh laba dari aset yang dikeluarkan. Besarnya 

nilai ROA berarti semakin besar juga laba yang dicapai sehingga tingkat kesulitan 

keuangan akan semakin kecil (Santosa, 2017). 

Sumantri dan Jurnali (2010), Fariana (2014), Sofiasani dan Gautama 

(2016), Srinivasan dan Saminathan (2016), Carolina et al. (2017), Santoso (2017), 

Martias (2018), serta Alvidianita dan Rachmawati (2019) menemukan ROA 

berpengaruh signifikan, dan Rim dan Salem (2018) dan Asfali (2019) memberikan 

hasil berpengaruh signifikan positif antara ROA terhadap kesulitan keuangan. 

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

Ayu et al. (2017), Affiah dan Muslih (2018), Maulida, Moehaditoyo, dan 

Nugroho (2018), Murni (2018), Rim, Silalahi, Kristanti, dan Muslih (2018), 

Theodorus dan Artini (2018), Agstini dan Puti Wirawati (2019), Harianti dan 

Paramita (2019), Wulandari dan Musdholifah (2019) yang hasilnya signifikan 

negatif antara variabel ROA dengan kesulitan keuangan. 

Penelitian Kurniasari dan Ghozali (2013), Boby et al. (2014), Kumalasari 

et al. (2014), Simanjuntak et al. (2017), Shidiq dan Wibowo (2017), Yadiati 

(2017), Afiqoh dan Nisful (2018), Nufus et al. (2018), Rohmadini, Saifi, dan 

Darmawan (2018), Wijayanti et al. (2018), Febriana (2019), Indriaty, Setiawan, 

dan Yuwita (2019) menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kesulitan keuangan. 
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2.3.5 Pengaruh BPE terhadap Kesulitan Keuangan 

BPE adalah singkatan dari Business per Employee. Variabel BPE ini 

untuk mengukur seberapa efisien suatu bank dalam memanfaatkan kinerja 

karyawannya. Semakin tinggi rasio bisnis per karyawan dapat menunjukkan 

produktifitas yang tinggi (Bharti & Verma, 2018). 

Srinivasan dan Saminathan (2016) menyatakan bahwa bisnis per 

karyawan dapat digunakan untuk menilai apakah perusahaan perbankan yang 

terkait memiliki kelebihan atau kekurangan karyawan, yang menemukan 

berpengaruh signifikan, dan berbeda dengan penelitian Sridevi (2018) yaitu tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.6 Pengaruh PPE terhadap Kesulitan Keuangan 

PPE adalah singkatan dari Profit per Employee, yang berfungsi untuk 

mengetahui jumlah laba yang dihasilkan oleh karyawan. Semakin tinggi rasio ini 

maka dapat menggambarkan tingkat efisiensi manajemen dapat diolah dengan 

baik (Bharti & Verma, 2018). Sesuai POJK No 5/POJK.03/2015, rasio PPE dapat 

mengukur seberapa optimal pemanfaatan sumber daya manusia untuk mengelola 

aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

Menurut Srinivasan dan Saminathan (2016), laba per karyawan ini 

digunakan untuk memeriksa efisiensi suatu bank dalam memaksimalkan 

keuntungan dari karyawan dan ditemukan adanya pengaruh PPE yang signifikan 

dan bertentangan dengan penelitian Sridevi (2018), yaitu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.7 Pengaruh BOPO terhadap Kesulitan Keuangan 

BOPO sering dikenal sebagai Biaya Operasional Pendapatan Operasional. 

Sesuai POJK No 5/POJK.03/2015, BOPO berfungsi menilai kinerja manajemen 

dalam mengelola kegiatan operasi. Semakin rendah BOPO maka semakin 

efisiensi jumlah pengeluaran yang dikeluarkan, untuk skala penilaian tingkat 

kesehatan bank, BOPO dikatakan sehat apabila mencapai maksimal 93.25%. 
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Kecilnya nilai BOPO berarti pihak manajemen dapat meminimalisasi 

biaya yang dapat mencerminkan suatu efisiensi kegiatan operasional untuk 

memperoleh laba. Jumlah laba yang diperoleh semakin banyak maka risiko 

terjadinya kesulitan keuangan akan semakin sedikit (Kurniasari & Ghozali, 2013). 

Penelitian dari Kurniasari dan Ghozali (2013), Sofiasani dan Gautama 

(2016) dan Shidiq dan Wibowo (2017) menemukan hasil signifikan sedangkan 

Almilia dan Herdinigtyas (2005), Theodorus dan Artini (2018), serta Wijaya et al. 

(2018) menunjukkan hasil signifikan positif. Sedangkan penelitian dari Sumantri 

dan Jurnali (2010), Boby et al. (2014), Fariana (2014), Martias (2018), Nufus et 

al. (2018), Zahronyana dan Mahardika (2018), Febriana (2019) dan Indriaty et al. 

(2019) tidak berpengaruh signifikan bagi kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.8 Pengaruh OPM terhadap Kesulitan Keuangan 

OPM merupakan singkatan dari Operating Profit Margin atau Laba 

Operasional, rasio ini dapat mengukur seberapa efisiensi suatu bank dalam 

menggunakan asetnya dalam meningkatkan laba. Semakin tinggi rasio ini 

menunjukkan efesiensi manajemen baik dalam menghasilkan pendapatan (Bharti 

& Verma, 2018). 

Srinivasan dan Saminathan (2016) menyatakan bahwa rasio ini digunakan 

untuk menunjukkan berapa banyak yang dapat diperoleh perbankan dari 

operasionalnya. Rasio ini semakin tinggi semakin bagus dan menemukan hasil 

OPM berpengaruh signifikan, namun berbeda dengan penelitian Santosa (2017) 

yaitu tidak berpengaruh signifikan bagi kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.9 Pengaruh NIM terhadap Kesulitan Keuangan 

NIM merupakan singkatan dari Net Interest Margin, berfungsi mengukur 

kemampuan pihak manajemen dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih 

disuatu BPR (SE BI No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001). Apabila rasio 

NIM tersebut tinggi makan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan akan 

semakin kecil. 
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Penelitian Fariana (2014) menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan 

dan berkonsisten dengan Sumantri dan Jurnali (2010), Boby et al. (2014), serta 

Shidiq dan Wibowo (2017), sedangkan penelitian Zahronyana & Mahardika 

(2018) dan Febriana (2019) menemukan NIM tidak berpengaruh signifikan bagi 

kesulitan keuangan. 

 

 

2.3.10 Pengaruh LDR terhadap Kesulitan Keuangan 

Berdasarkan POJK No 5/POJK.03/2015, LDR berfungsi mengukur 

jumlah kredit yang diberikan serta membandingkan jumlah pengunaan dana 

masyarakat dan dana pribadi. LDR yang rendah dapat mencerminkan tidak 

optimalnya penyaluran dana kepada masyarakat dan dikategorikan penilaian sehat 

dengan maksimal 94.75%. 

Almilia dan Herdiningtyas (2005) serta Kurniasari dan Ghozali (2013), 

LDR dapat menilai likuiditas perbankan dengan membagi jumlah kredit pada 

pihak ketiga. Besarnya nilai NPL dapat menunjukkan kemampuan likuiditas yang 

rendah dan sebaliknya, NPL akan terjadi semakin besar apabila nilai rasio 

semakin kecil. 

Sumantri dan Jurnali (2010), Kurniasari dan Ghozali (2013), Boby et al. 

(2014), Shidiq dan Wibowo (2017), serta Martias (2018) menemukan nilai LDR 

yang berpengaruh signifikan namun penelitian Wijaya et al. (2018) dan 

Zahronyana dan Mahardika (2018) menunjukkan LDR berpengaruh signifikan 

positif serta Hidayati (2015) dan Rosinta (2017) menemukan adanya berpengaruh 

signifikan negatif. 

Penelitian Fariana (2014); Sofiasani dan Gautama (2016), Nufus et al. 

(2018), Theodorus dan Artini (2018), Wijayanti et al. (2018) serta Febriana 

(2019) menemukan hasil sedikit berbeda yaitu tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kesulitan keuangan. 

 

 

 

 

 

Decty Suvenny. Analisis Pengaruh Rasio Camel Terhadap Kesulitan Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat 
di Kepulauan Riau. 
UIB Repository©2020



17 

Universitas Internasional Batam 

2.3.11 Pengaruh LA terhadap Kesulitan Keuangan 

Likuiditas aset atau LA berfungsi mengukur kemampuan BPR dalam 

meningkatkan modal bersih dari jumlah aktiva yang dimiliki. Aset likuid 

menganut kas dan simpanan tabungan dan giro (Rahmadani, Sujana, Ari, & 

Darmawan, 2014). Nilai rasio semakin tinggi maka kemungkinan terjadinya 

masalah keuangan akan semakin rendah, dan juga sebaliknya, karena BPR yang 

bersangkutan tidak dapat mengendalikan aset lancarnya dengan baik. 

Rahmadani et al. (2014), Africa (2018), dan Asfali (2019) menemukan 

likuiditas dapat berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan. Rim dan 

Salem (2018) menemukan pengaruh signifikan positif, namun penelitian 

Wulandari dan Musdholifah (2019) menemukan pengaruh signifikan negatif. 

Sedangkan penelitian Carolina et al. (2017), H. Rim et al. (2018), Perdana dan 

Dillak (2019), Agustini dan Puti Wirawati (2019), Simanjuntak dan Hutabarat 

(2019) menemukan hasil yang berbeda yaitu berpengaruh yang tidak signifikan. 

 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Berikut adalah hasil replikasi model penelitian yang dilakukan oleh 

Bharti dan Verma (2018) dan Nufus et al. (2018). Model camel dalam penelitian 

ini dapat digambarkan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Model penelitian, analisis pengaruh rasio CAMEL terhadap kesulitan 

keuangan pada BPR di Kepulauan Riau, sumber: Bharti dan Verma (2018) dan 

Nufus et al. (2018). 
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2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis penelitian dapat dirumuskan, yaitu: 

H1: CAR berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H2: NPL berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H3: KAP berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H4: ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H5: BPE berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H6: PPE berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H7: BOPO berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H8: OPM berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H9: NIM berpengaruh signifikan negatif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H10: LDR berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 

H11: LA berpengaruh signifikan positif terhadap Kesulitan Keuangan. 
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