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ABSTRACT 

This study aims to determine and analyze the influence of financial ratio (CAR, NPL, BOPO, 
ROE, NIM, LDR) to financial distress of bank which listed on Indonesia Stock Exchange in the period 
2013 – 2017. Sampling determined by using purposive sampling method and sample of this research 
are 33 banks. Data obtained as secondary data on annual financial report for fiscal year 2013 – 
2017. The analysis technique used in this research is multiple regression analysis. The hypothesis 
is based on previous research and various other supporting theories. 
 

The results of this study showed that NPL has a significant positive effect on financial distress 
as measured by z-score, LDR has a significant negative effect as measured by DD, and Listing as 
a control variable, has a significant negative effect on financial distress as measured by DD. CAR, 
BOPO, ROE, and NIM has no significant effect on financial distress which measured by z-score or 
DD, and NPL on DD, LDR and Listing on z-score also have no significant effect to financial distress. 

Keyword: Financial Ratios, CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR, Listing Period, Financial 
Distress, Distance to Default, Z-Score 

1. Pendahuluan 

 Kondisi keuangan negara merupakan suatu hal yang sering kali bergejolak di dalam dunia 
perekonomian. Tidak ada satupun pihak yang mengharapkan kejadian krisis moneter pada tahun 
1998 terulang kembali. Banyaknya bank yang mengalami kebangkrutan karena tidak mampu dalam 
memenuhi kewajibannya menyebabkan krisis ekonomi berkepanjangan dan menyebabkan 
pemerintah kesulitan dalam memulihkannya. Dalam kurun waktu dua tahun, yaitu tahun 1997-1999, 
sedikitnya ada 64 bank yang mengalami permasalahan finansial sehingga regulator harus 
melakukan beberapa tindakan seperti likuidasi, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian operasi, 
pengambilalihan, dan rekapitalisasi (Shidiq & Wibowo, 2017). Selain krisis moneter, kejadian yang 
terjadi pada bangkrutnya Bank Century juga menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat 
terhadap sistem perbankan nasional, dan membuat pemerintah berhati-hati dalam pemberian dana 
talangan yang menyebabkan kerugian negara kepada bank yang tidak sehat. 

Bank mempunyai peranan sebagai penyumbang terbesar pembangunan perekonomian 
negeri. Hal ini menjadi peranan penting bank, dimana kebanyakan uang/harta masyarakat di simpan 
kepada bank. Oleh karena itu kebangkrutan perbankan juga menjadi penyumbang terbesar dalam 
hancurnya perekonomian. Pada dunia perbankan, apabila suatu bank mengalami kebangkrutan 
maka tidak hanya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bank seperti pegawai, nasabah, 
pemegang saham dan lain-lain yang akan menderita kerugian, tetapi akan berdampak buruk secara 
menyeluruh terhadap kondisi keuangan dan perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu setiap 
bank harus menjaga tingkat kesehatannya agar kondisi financial distress atau kebangkrutan tidak 
terjadi. 

Kebangkrutan merupakan kondisi akhir dari financial distress (Haryetti, 2010). Tingkat 
kesehatan bank dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur apakah bank mengalami kondisi 
financial distress atau tidak. Semakin tinggi tingkat kesehatan bank, maka bank akan menjauhi 
kondisi financial distress. Fenomena financial distress umumnya dapat dikategorikan dari beragam 
hal diantaranya terjadinya penurunan pada operasional perusahaan, tidak menghasilkan profit 
selama 2 tahun atau lebih berturut-turut, penurunan nilai aset, sampai dengan ketidakmampuan 
perusahaan dalam membayarkan kewajibannya. Hal tersebut dapat menyebabkan bank mencapai 
kondisi default (bangkrut). Oleh karena itu prediksi financial distress merupakan hal yang penting 
dilakukan demi mengembangkan sistem peringatan dini (early warning system) bagi perbankan 
khususnya top management sehingga manajemen dapat mengantisipasi dan melakukan perbaikan 
dalam kinerja perbankan agar kebangkrutan dapat dihindari. 
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Salah satu indikator untuk memprediksi apakah suatu bank mengalami financial distress 
adalah dengan menganalisa rasio keuangan bank. Analisis rasio keuangan merupakan teknik 
analisis yang sering dipakai, karena merupakan teknik yang paling cepat untuk mengetahui kinerja 
keuangan bank (Audri et al, 2013). Rasio keuangan yang menjadi sistem penilaian dalam 
memprediksi tingkat kesehatan perbankan adalah CAMELS. 

Berikut ini merupakan perhitungan dari Distance to Default (DD) dan Z-score yang menjadi 
perhitungan variabel dependen berbasis pasar dalam penelitian ini. Hal ini menjadi dasar penelitian 
ini dimana untuk mengetahui apakah perbankan pada saat tidak terjadi krisis dapat terindikasi 
financial distress atau tidak. Bank yang sehat menurut perhitungan DD dan Z-score adalah bank 
yang jauh dari titik default (nol). Sehingga bank yang berdasarkan hasil perhitungan DD dan Z-
Score-nya mendekati titik default diduga terindikasi financial distress.  

 
Menurut hasil dari perhitungan Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. (lihat lampiran) rata-rata DD 

pada bank BUKU II tahun 2016 yaitu sebesar 0,32 dan BUKU III tahun 2016 & 2015 menunjukkan 
bahwa titik DD tidak jauh dari titik default (mendekati default). Sedangkan dari perhitungan z-score, 
bank BUKU II pada tahun 2013 dan 2016 mendapat hasil z-score sangat rendah yakni 2,47 dan 
2,99, bahkan pada tahun 2017 mendapat hasil yaitu -0,18 (dibawah titik default), dimana z-score 
seharusnya semakin tinggi semakin baik bagi perusahaan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa 
terdapat kemungkinan bank mengalami financial distress pada masa saat tidak terjadi krisis saja. 
Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilakukan karena melihat hasil dari perhitungan DD dan 
Z-Score yang masih terdapat bank-bank yang terindikasi financial distress khususnya untuk bank 
BUKU II yang terlihat memiliki hasil yang dinilai “tidak aman atau tidak sehat” bagi bank. 

 
Pada penelitian sebelumnya, rata-rata peneliti menggunakan metode ex-post dimana mereka 

meneliti kejadian setelah masa krisis dan menganalisis penyebab bank mengalami kebangkrutan 
melalui laporan keuangan. Namun penelitian ini menggunakan metode ex-ante dimana pada 
perekonomian yang stabil (tidak terjadi krisis) bank juga dapat mengalami kondisi financial distress.  

 
Pada penelitian-penelitian terdahulu belum terdapat peneliti yang menggunakan metode 

berbasis penilaian pasar (Distance to Default dan Z-Score) dalam penelitian mereka untuk 
memprediksi financial distress khusus di sektor perbankan masuk bursa di Indonesia. Oleh karena 
itu, penelitian ini bermaksud untuk menguji analisis CAMELS dengan menggunakan DD dan Z-Score 
menjadi model analisis statistik dalam meneliti prediksi kebangkrutan bank. Tujuan dari penelitian 
ini adalah untuk menemukan bukti apakah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loan 
(NPL), Return on Equity (ROE), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Beban 
Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam 
memprediksi financial distress bank. Serta untuk mengetahui perbandingan apakah lebih baik 
menggunakan perhitungan DD atau Z-Score dalam mengukur financial distress bank. 
 
2. Kerangka Teori dan Pengembangan Hipotesis 

2.1. Kerangka Teori 

2.1.1. Teori Keagenan 

Teori Keagenan (Agency Theory) menurut Jensen & Meckling (1976) didefinisikan sebagai 
hubungan antara agen (manajemen usaha) dan prinsipal (pemilik usaha). Di dalam hubungan 
keagenan terdapat suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal) memerintah orang lain 
(agent) untuk melakukan suatu jasa atas nama principal dan memberi wewenang kepada agen 
untuk membuat keputusan (responsibility decision making) yang terbaik bagi prinsipal. Hal ini 
dilakukan karena harus ada pemisahan fungsi antara manajemen dan pemilik modal. Pemilik modal 
lebih baik mengandalkan orang-orang dengan kemampuan terbaik mereka dalam mengelola suatu 
perusahaan dibandingkan mereka harus mengelolanya sendiri. 

 



 

Studi Kesulitan Keuangan…, Maksum Habibie, Ak.-IBS, 2018 

2.1.2. Financial Distress Perbankan 

Financial distress merupakan kondisi kesulitan keuangan atau likuiditas perusahaan yang 
mungkin sebagai awal terjadinya kebangkrutan (Haryetti, 2010). Kebangkrutan dapat diartikan 
sebagai kegagalan menjalankan operasional bank atau bahkan menjadikan bank tersebut ditutup. 
Pada kondisi kebangkrutan, bank sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban debitur 
dikarenakan bank kekurangan dana dan sulit melanjutkan usahanya kembali 

2.1.3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

CAR (Capital Adequacy Ratio) atau yang lebih dikenal dengan rasio kecukupan modal 
adalah rasio keuangan yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 
mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan kepada bank lain) ikut dibiayai dari 
modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank (Agus & Irwanto, 
2014). 

2.1.4. Non-Performing Loan 

NPL (Non-Performing Loan) merupakan kemampuan dari manajemen bank dalam mengelola kredit 
bermasalah yang terjadi di bank tersebut (Bank Indonesia, 2011). 

2.1.5. Beban Operasional/Pendapatan Operasional 

 Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan untuk 
mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya 
(Siregar & Fauzie, 2015). 

2.1.6. Return on Equity 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan oleh para pemegang saham untuk 
mengetahui kemampuan bank dalam memperoleh laba bersih dalam kaitannnya dengan 
pendapatan dividen (Kurniasari, 2013). 

2.1.7. Net Interest Margin 

Net Interest Margin (NIM) merupakan salah satu rasio rentabilitas yang digunakan untuk 
mengukur seberapa besar pendapatan bunga bersih yang dihasilkan dalam pengelolaan aktiva 
produktif bank. 

2.1.8. Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang menunjukkan tingkat kemampuan bank 
dalam menyalurkan dana pihak ketiga yang dihimpun kepada kredit yang diberikan (Budiwati, 2011). 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh CAR terhadap Distance to Default dan Z-Score 

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan 
kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen 
bank dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi dan mengontrol risiko yang timbul yang dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank (Aini, 2013). 

Menurut Hidayati (2015) rasio CAR berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kondisi 
kebangkrutan bank yang juga didukung oleh penelitian Lestari & Nugroho (2010). Hubungan ini 
terbalik dengan pengaruh terhadap DD dan Z-Score yang menjadikan CAR berpengaruh positif 
terhadap DD dan Z-Score. 
𝐇𝟏𝐚 : Rasio CAR berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to Default (DD)  



 

Studi Kesulitan Keuangan…, Maksum Habibie, Ak.-IBS, 2018 

𝐇𝟏𝐛 : Rasio CAR berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score 
 
2.2.2. Pengaruh NPL terhadap Distance to Default dan Z-Score 
 Non-Performing Loan (NPL) merupakan perbandingan antara total kredit bermasalah 
terhadap total kredit yang diberikan (Christiano, Tommy, & Saerang, 2014). Penelitian yang 
dilakukan Zhang et al. (2015) bahwa rasio non-performing loan (NPL) merupakan rasio paling kuat 
sebagai indikator dalam memprediksi financial distress perbankan dan menunjukkan bahwa NPL 
berhubungan negatif dengan ukuran DD dan z-score. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengansumsikan bahwa rasio NPL berhubungan 
negatif terhadap DD dan z-score, karena DD dan z-score yang rendah menunjukkan tingginya 
tingkat kebangkrutan bank. 
𝐇𝟐𝐚 : Rasio NPL berpengaruh negatif terhadap pengukuranDistance to Default (DD)  

𝐇𝟐𝐛 : Rasio NPL berpengaruh positif terhadap pengukuran Z-Score  
 
2.2.3. Pengaruh BOPO terhadap Distance to Default dan Z-Score 
 Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional digunakan untuk mengukur 
tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Siregar dan Fauzie, 
2012). 

Menurut perhitungan yang dilakukan Agus & Irwanto (2014), bahwa rasio BOPO (Beban 
Operasional/Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap probability of default (PD) dengan 
nilai probabilitas 0,00001 lebih kecil dari α, yaitu 0,05 dan memiliki pengaruh positif terhadap PD 
dengan nilai β sebesar 20,00087.  

Maka rasio BOPO memiliki pengaruh positif terhadap financial distress. Hubungan ini terbalik 
dengan pengaruh terhadap DD dan Z-Score yang menjadikan BOPO berpengaruh negatif terhadap 
DD dan Z-Score. 
𝐇𝟑𝐚 : Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap perhitungan Distance to Default (DD)  

𝐇𝟑𝐛 : Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap perhitungan Z-Score 
 
2.2.4. Pengaruh ROE terhadap Distance to Default dan Z-Score 
 Menurut Mardiyanto (2009) Return on Equity (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk 
mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE 
dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan. 

Menurut hasil penelitian dari Ismawati & Istria (2015) menunjukkan bahwa ROE memiliki 
pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap probabilitas financial distress perbankan di Indonesia. 
Hubungan ini terbalik dengan pengaruh terhadap DD dan Z-Score yang menjadikan BOPO 
berpengaruh positif terhadap DD dan Z-Score. 
𝐇𝟒𝐚 : Rasio ROE berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to Default (DD)  

𝐇𝟒𝐛 : Rasio ROE berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  
 
2.2.5. Pengaruh NIM terhadap Distance to Default dan Z-Score 

Net Interes Margin (NIM) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar 
nilai dari pendapatan bunga bersih yang dihasilkan dari rata-rata aktiva produktif. 

Menurut Luciana dan Winny (2005) bahwa NIM memiliki pengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap kondisi bank bermasalah. Mulyaningrum (2008) dan Nugroho (2012)  juga 
mendapati hal yang sama bahwa NIM berpengaruh negatif terhadap kebangkrutan bank. Jadi dapat 
disimpulkan bahwa NIM berpengaruh negatif terhadap financial distress dan memiliki pengaruh 
positif terhadap DD dan Z-Score. 

𝐇𝟓𝐚 : Rasio NIM berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to Default (DD) 

𝐇𝟓𝐛 : Rasio NIM berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  
 
2.2.6. Pengaruh LDR terhadap Distance to Default dan Z-Score 

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank 
terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh Bank. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2015) terhadap probabilitas 
kebangkrutan bank dengan variabel independen CAR, NPL dan LDR dengan menggunakan regresi 
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logit, menunjukkan bahwa LDR berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 dan 
memiliki nilai koefisien yang negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank. 
𝐇𝟔𝐚 : Rasio LDR berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to Default (DD) 

𝐇𝟔𝐛 : Rasio LDR berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  
 
3. Metodologi Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada periode 2013-2017. Tabel 3.1. (lihat lampiran) menunjukkan jumlah observasi yang 
digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (purposive sampling) 
adalah sebanyak 147 (DD) dan 144 (z-score) observasi. 

3.1. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini, financial distress sebagai variabel dependen diukur dengan distance to 
default (DD) dan z-score, serta CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR sebagai variabel independen 
dapat dilihat pada Tabel 3.2. (lihat lampiran) yang menunjukkan operasionalisasi variabel dalam 
penelitian ini. 

3.2. Model Penelitian 

 Model yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

𝑫𝑫𝒊𝒕 𝒐𝒓 𝒁 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 + 𝜷𝟓𝑵𝑰𝑴𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑫𝑹𝒊𝒕 +
𝜷𝟕𝑳𝑰𝑺𝑻𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕 + 𝜺  

Keterangan:  

𝑫𝑫𝒊𝒕 𝒐𝒓 𝒁 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒊𝒕  = Distance to Default atau Z-Score 
α   = Konstanta 
𝜷𝟏 −  𝜷𝟖  = Koefisien variabel independen 
CAR   = Capital Adequacy Ratio 
NPL   = Non-Performing Loan 
BOPO   = Beban Operasional/Pendapatan Operasional 
ROE   = Return on Equity 
NIM   = Net Interest Margin 
LDR   = Loan to Deposit Ratio 
LISTING  = Periode Listing 
𝜺   = Estimasi Error 
i   = Cross Section Identifiers 
t   = Time Series Identifiers 
 
4. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Statistik Deskriptif 

 Tabel 4.1. dan 4.2. (lihat lampiran) menujukkan bahwa pada perhitungan distance to default, 
nilai mean yaitu 0,394640 lebih besar dibandingkan nilai median sebesar 0,300501 yang artinya 
rata-rata industri perbankan sudah terhindar dari financial distress. Pada perhitungan z-score nilai 
mean sebesar 4,542489 juga lebih besar dibandingkan nilai median sebesar 4,254975 yang berarti 
rata-rata industri perbankan sudah menjauhi kondisi financial distress.  Mean CAR pada kedua 
perhitungan 18,88007 (DD) dan 19,42688 (z-score) lebih besar daripada nilai median 17,96000 (DD) 
dan 18,30500 (z-score) yang berarti rata-rata kecukupan modal perbankan tinggi dan sudah 
mencukupi dari batas minimum CAR yaitu sebesar 8%. Mean NPL pada kedua perhitungan 
2,588707 (DD) dan 2,645972 (z-score) lebih besar daripada nilai median 2,270000 (DD) dan 
2,365000 (z-score) yang artinya tingkat kredit macet pada perbankan dikatakan besar. Mean BOPO 
pada kedua perhitungan 86,67782 (DD) dan 87,26611 (z-score) lebih besar daripada nilai median 
86,38000 (DD) dan 86,97000 (z-score), hal ini menujukkan bahwa rata-rata perbankan sudah 
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menjalankan operasionalisasinya dengan baik. Mean ROE pada kedua perhitungan 8,501156 (DD) 
dan 7.649236 (z-score) lebih kecil daripada nilai median 9,650000 (DD) dan 8,985000 (z-score) 
yang mengindikasikan bahwa rata-rata perbankan memiliki tingkat pengembalian dari modal yang 
rendah. Mean NIM pada kedua perhitungan 5,187075 (DD) dan 5,282500 (z-score) lebih besar 
daripada nilai median 4,860000 (DD) dan 4,905000 (z-score), hal ini menujukkan bahwa tingkat 
pendapatan yang dihasilkan dari aktiva produktif pada rata-rata perbankan sudah tinggi. Mean LDR 
pada kedua perhitungan 84,95660 (DD) dan 85,19132 (z-score) lebih kecil daripada nilai median 
86,82000 (DD) dan 86,76000 (z-score) yang menujukkan bahwa tingkat hutang dari simpanan yang 
diberikan pada rata-rata sektor perbankan rendah. Mean LISTING pada kedua perhitungan 
12,86395 (DD) dan 12,68056 (z-score) lebih besar daripada nilai median 12,00000 (DD) dan 
12,00000 (z-score), hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata perbankan sudah lama terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

4.2. Asumsi Klasik dan Analisis Data Panel 

 Berdasarkan hasil uji asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini memenuhi 
syarat uji normalitas dan asumsi klasik (multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas). 
Tehnik regresi data panel digunakan untuk mengestimasi model common, fixed dan random effect. 
Dalam penelitian ini, setelah melakukan uji chow diestimasi dengan teknik fixed effect sehingga 
dilanjutkan dengan uji hausman, penelitian ini menggunakan teknik fixed effect. 

4.3. Pembahasan Hipotesis 

Berdasarkan Tabel 4.3. dan Tabel 4.4. (lihat lampiran) menujukkan hasil penelitian. Dalam 
penelitian ini, berdasarkan hasil uji regresi data panel variabel independen mampu menjelaskan 
variabel dependen sebesar 27,5213% pada perhitungan distance to default dan 75,4416% pada 
perhitungan z-score yang dapat dilihat pada nilai Adjusted R-squared yang dihasilkan masing-
masing perhitungan. 

 Berdasarkan hasil regresi pada Tabel 4.5. dan Tabel 4.6. (lihat lampiran), variabel CAR tidak 
memiliki pengaruh terhadap financial distress yang diukur menggunakan distance to default maupun 
z-score. disebabkan karena keseluruhan bank telah memenuhi batas minimum CAR yaitu sebesar 
8% seperti terlihat dari nilai minimum CAR pada statistik deskriptif yaitu 8,02% dan memiliki nilai 
mean sebesar 18,89% pada DD dan 19,43% pada z-score. Dari rata-rata CAR tersebut 
menunjukkan bahwa semua bank dalam kondisi sehat tetapi rata-rata CAR perbankan dikatakan 
terlalu tinggi, karena batasnya hanyalah 8%. Hal ini menyebabkan dana pihak ketiga yang dihimpun 
terlalu banyak dicadangkan dan tidak banyak dialokasikan dalam bentuk dana yang bisa membuat 
usaha bank lebih produktif seperti penyaluran kredit. Karena pencadangan modal minimum hanya 
akan menjadi dana yang menganggur. Oleh karena itu variabel capital adequacy ratio dianggap 
kurang mampu terhadap probabilitas financial distress bank menggunakan metode perhitungan 
distance to default (DD) maupun z-score. 

 Variabel NPL tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress yang diukur 
dengan DD. Pengaruh yang tidak signifikan dapat terjadi karena DD menggunakan perhitungan 
berbasis nilai pasar. Kredit bermasalah yang terjadi di perbankan hanya menyangkut terhadap 
internal perusahaan, jika NPL dikaitkan dengan perhitungan pasar maka efeknya tidak terlalu 
berdampak. Karena DD dihitung dengan menggunakan harga pasar saham dan jumlah saham 
beredar, jadi probabilitas financial distress yang dihitung dengan DD menjadi terlalu luas. Tinggi atau 
rendahnya NPL tidak terlalu mempengaruhi financial distress karena masih ada faktor lain (faktor 
nilai pasar) yang dapat mempengaruhinya bukan hanya dari rasio keuangan perusahaan. 

Pengaruh variabel non-performing loan (NPL) terhadap financial distress yang diproksikan 
dengan z-score memiliki pengaruh yang signifikan dan berkoefisien negatif. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa semakin rendah nilai NPL maka semakin tinggi z-score, yang berarti semakin kecil 
probabilitas financial distress. Sebaliknya jika semakin tinggi nilai NPL maka semakin rendah z-score 
yang berarti semakin besar probabilitas financial distress perbankan. Karena semakin tinggi rasio 
ini akan semakin buruk kualitas kredit yang menandakan semakin besar tingkat kredit bermasalah 
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(macet) bank dan tingkat kesehatan bank menurun. Tingkat kesehatan bank yang menurun akan 
membuat tingkat financial distress bank meningkat. 

Variabel rasio beban operasional/pendapatan operasional (BOPO) tidak memiliki pengaruh 
terhadap financial distress yang diproksikan menggunakan distance to default (DD) dan z-score. Ini 
mengindikasikan rata-rata keseluruhan bank telah menjalankan kegiatan usahanya secara efisien. 
Terlihat dari nilai mean hasil statistik deskriptif pada tabel 4.1. dan tabel 4.2. yaitu sebesar 86,68% 
(DD) dan 87,27% (z-score). Meskipun masih terdapat beberapa bank yang belum efisien dalam 
mengelola beban operasionalnya seperti nilai yang terlihat melalui nilai maksimum BOPO sebesar 
195,70% pada DD dan Z-Score. 

Variabel ROE tidak menujukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap financial distress 
yang diproksikan dengan DD maupun z-score. Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan antara 
ROE terhadap financial distress yang diukur dengan DD dan z-score dikarenakan return yang 
dihasilkan dari modal perbankan sudah dapat meng-cover kegiatan usaha bank dan tidak 
menyebabkan bank mengalami penurunan kinerja keuangan. Hal ini dapat dilihat dari mean ROE 
pada statistik deskriptif yaitu sebesar 8,50% (DD) dan 7,64% (z-score) dimana rata-rata perbankan 
secara keseluruhan pada sampel penelitian sudah cukup besar dalam menghasilkan laba sebelum 
pajak. Namun, ROE yang besar belum tentu dapat menunjukkan baik buruknya kinerja perbankan. 
Hal ini dikarenakan ketika bank mampu menghasilkan laba yang besar, kewajiban membayarkan 
pajak dari laba tersebut pun juga akan semakin besar. Sehingga laba sebelum pajak yang tinggi 
belum tentu menunjukkan bahwa bank tersebut mendapatkan net income yang besar, karena masih 
terdapat pengurangan beban pajak yang tinggi pula. 

Variabel net interest margin (NIM) tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress yang 
diproksikan dengan distance to default dan z-score. Hasil mean dari keseluruhan sampel perbankan 
pada penelitian ini sebesar 5,19% pada DD dan 5,28% pada z-score yang bisa dilihat dari tabel 
statistik deskriptif. Dimana angka ini menunjukkan rata-rata bank pada penelitian ini sudah dalam 
kategori sehat dikarenakan NIM berada diatas batas minimum yang ditetapkan. Pencapaian NIM 
yang cukup baik juga didukung oleh nilai NPL dan LDR yang sangat bagus. Hal ini berhubungan 
karena peningkatan NIM diperoleh dari pendapatan bunga bersih yang dihasilkan oleh aktiva 
produktif. Selain itu untuk memperbesar laba, perbankan Indonesia juga mengandalkan pendapatan 
diluar pemberian kredit melalui fee based income seperti untuk biaya transfer, jasa pembayaran 
listrik dan telepon, kliring, serta biaya administrasi lainya. 

Pengaruh loan to deposit ratio (LDR) terhadap financial distress yang diproksikan dengan 
DD menunjukkan pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien positif. Koefisien positif tidak 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan karena apabila terdapat kenaikan dalam kredit yang 
disalurkan kepada nasabah, maka tingkat pengembalian bunga yang didapatkan oleh bank juga 
akan meningkat. Sehingga pertumbuhan kredit mendorong kenaikan pada pendapatan bank dan 
peluang kemungkinan terjadinya financial distress perbankan akan semakin kecil. LDR 
mempengaruhi financial distress jika menghitungnya dengan berbasis nilai pasar, dimana total kredit 
dan total deposit adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh pasar. Pertumbuhan kredit 
mencerminkan tingkat kredibilitas bank yang baik dan pertumbuhan deposit mencerminkan tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap bank dinilai baik. Oleh karena itu, nilai LDR yang baik akan 
menandakan bahwa simpanan dana pihak ketiga memiliki perputaran yang baik dibandingkan dana 
hanya dianggurkan dan menumpuk yang menyebabkan likuditas tidak lancar. 

Variabel loan to deposit ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
financial distress yang dihitung dengan menggunakan z-score. Hal ini dapat disebabkan karena 
Pada penelitian ini perbankan mempunyai nilai mean LDR sebesar 85,19% dan median sebesar 
86,76%, dimana sudah sesuai dengan ketentuan BI. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata 
bank sudah baik dalam mengelola kredit sehingga permasalahan yang ditimbulkan oleh kredit tidak 
berdampak terhadap financial distress yang diukur menggunakan z-score (berbasis nilai buku).  Hal 
ini dapat dikaitkan dengan rata-rata nilai NPL yang rendah, dimana menghitung LDR sudah 
termasuk dengan nilai NPL di dalamnya. Oleh karena itu, rata-rata keseluruhan sampel bank sudah 
mampu memelihara dana pihak ketiga melalu kredit yang disalurkan. Sehingga apabila LDR dihitung 
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berbasis nilai buku, LDR tidak akan memberikan potensi adanya kesulitan keuangan pada bank. 
Maka LDR tidak mempunyai pengaruh terhadap financial distress perbankan. 

Pengaruh Periode Listing (LISTING) terhadap financial distress yang diproksikan dengan 
distance to default (DD) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien positif. 
Dengan demikian dapat dikatan bahwa semakin lama periode listing perbankan di Bursa Efek 
Indonesia maka semakin tinggi nilai DD yang menunjukkan semakin kecil probabilitas financial 
distress perbankan. Karena semakin tinggi (lama) periode listing, bank juga mendapatkan kontrol 
yang besar dari pasar yang menyebabkan bank akan berhati-hati dalam mengelola manajemennya. 

Variabel Periode Listing (LISTING) menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki 
koefisien positif terhadap financial distress yang diproksikan dengan z-score. Hal ini disebabkan oleh 
perhitungan z-score yang berbasis nilai buku. Periode listing (LISTING) merupakan faktor eksternal 
dalam mempengaruhi financial distress yang diukur menggunakan seberapa lama perbankan 
terdaftar di BEI. Oleh karena itu, dalam penliaian financial distress berbasis nilai buku atau internal 
perusahaan, periode listing tidak terlalu mempengaruhinya. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh capital adequacy ratio 
(CAR), non-performing loan (NPL), beban operasional/pendapatan operasional (BOPO), return on 
equity (ROE), net interest margin (NIM), loan to deposit ratio (LDR) dan periode listing (LISTING) 
terhadap financial distress yang diukur dengan distance to default dan z-score pada perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan 
pertimbangan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan, investor, manajemen dan pihak-pihak 
terkait lainnya untuk mengetahui pengaruh dari CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR dan LISTING 
terhadap financial distress (DD & z-score) pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2013-2017. Dari hasil analisis regresi mengenai pengaruh CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, 
LDR dan LISTING terhadap financial distress yang dihitung dengan DD & z-score telah dilakukan 
dan menemukan bahwa variabel NPL, LDR dan LISTING memiliki pengaruh terhadap financial 
distress yang dihitung dari DD ataupun z-score. 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, diperoleh hasil bahwa non-performing loan (NPL) 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap terhadap probabilitas financial distress yang dihitung 
menggunakan z-score. Kenaikan atau penurunan NPL perbankan berhubungan erat dengan kinerja 
manajemen khususnya di bidang pemberian kredit. Manajemen harus lebih berhati-hati dalam 
analisis dan pemberian kredit terhadap nasabah maupun korporasi untuk menghidari risiko kredit 
yang mungkin terjadi. Risiko kredit paling berpengaruh terhadap kinerja bank adalah kredit 
bermasalah (macet), apabila tingkat kredit bermasalah semakin tinggi maka akan menyebabkan 
pendapatan dan kinerja bank menurun karena kredit merupakan sumber pendapatan terbesar 
perbankan. 

Hasil penelitian menemukan ini memperoleh hasil bahwa loan to deposit ratio (LDR) 
berpengaruh signifikan terhadap financial distress yang dihitung dengan distance to default (DD). 
Berdasarkan pernyataan seperti ini maka perbankan harus tetap menjaga tingkat simpanan dan 
pinjaman bank, selain karena hal itu merupakan kegiatan utama dari perbankan. Dari hasil penelitian 
ini maka variabel LDR yang baik mencerminkan bank memiliki perputaran dana pihak ketiga yang 
bagus dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja bank tersebut, serta 
dampaknya akan menjauhkan bank dari kondisi financial distress. 

Dari hasil penelitian ini, variabel independen yang tidak berpengaruh terhadap financial 
distress yang diukur dengan DD maupun z-score adalah CAR, BOPO, ROE dan NIM. Hal ini berarti 
perbankan tidak perlu mengkhawatirkan pengaruh dari capital adequacy ratio, beban 
operasional/pendapatan operasional, return on equity dan net interest margin terhadap financial 
distressi yang diukur dengan DD atau z-score. Tetapi untuk perhitungan financial distress yang 
menggunakan proksi lainnya, terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa CAR, BOPO, 
ROE dan NIM berpengaruh terhadap financial distress. Jadi diharapkan agar perbankan tetap 
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menjaga rasio-rasio keuangan tersebut agar terhindar dari financial distress, karena pengawas 
perbankan (OJK) menetapkan ketentuan bahwa penilaian kinerja bank salah satunya diukur 
menggunakan rasio keuangan tersebut. 

Untuk itu semua rasio keuangan yang terdapat di dalam penelitian ini merupakan rasio-rasio 
yang penting dan juga mewakili semua penilaian bank. Rasio keuangan yang ada di dalam laporan 
keuangan dibuat oleh pengawas perbankan untuk mengawasi kinerja perbankan di Indonesia, jadi 
setiap rasio keuangan memiliki fungsinya masing-masing dan yang tidak sesuai/melanggarnya akan 
dikenakan sanksi. Oleh karena itu, berpengaruh atau tidaknya masing-masing variabel independen 
dalam penelitian ini terhadap probabilitas financial distress, perusahaan harus menjaga rasio 
tersebut agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal itu berguna bagi perusahaan demi 
terhindar dari kemungkinan kondisi bermasalah, financial distress maupun kebangkrutan. 

Rasio keuangan dalam laporan keuangan yang dijadikan sebagai variabel independen di 
dalam penelitian ini berguna bagi investor/pemegang saham untuk menilai suatu bank apakah sehat 
atau tidak. Penelitian ini mendukung teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa harus 
terdapat pemisahan fungsi antara agen dan prinsipal. Laporan keuangan digunakan dalam menilai 
kondisi bank tersebut untuk pengambilan keputusan perusahaan. Laporan keuangan memberikan 
informasi serta kepercayaan kepada investor terhadap dana yang di investasikan kepada 
perusahaan. Sehingga apabila dalam laporan keuangan khusunya pada rasio-rasio keuangan 
terlihat adanya rasio yang naik/turun atau tidak sesuai dengan ketentuan, akan mengakibatkan 
perubahan pandangan investor terhadap kualitas manajemen bank tersebut. 

5. Penutup 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

1. Variabel capital adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap probabilitas financial 
distress yang diukur menggunakan DD maupun z-score. 

2. Variabel non-performing loan (NPL) tidak memiliki pengaruh signifikan dan memiliki koefisien 
negatif terhadap distance to default (DD). 

3. Variabel non-performing loan (NPL) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap z-score, 
yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas financial distress. Artinya bahwa 
semakin tinggi rasio NPL maka semakin tinggi probabilitas financial distress yang 
mengindikasikan semakin banyaknya tingkat kredit bermasalah pada bank. Sebaliknya jika 
semakin rendah NPL maka probabilitas financial distress juga semakin rendah yang 
mengindikasikan kecilnya tingkat kredit bermasalah perbankan. 

4. Variabel beban operasional/pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh tidak signifikan dan 
berkoefisien negatif terhadap DD dan z-score. 

5. Variabel return on equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap DD dan z-score. 
6. Variabel net interest margin (NIM) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap DD dan z-

score. 
7. Variabel loan to deposit ratio (LDR) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap DD yang berarti 

bahwa berpengaruh negatif terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
tinggi LDR maka akan semakin rendah probabilitas financial distress. Karena apabila kredit naik, 
maka tingkat pengembalian bunga yang didapatkan juga meningkat sehingga probabilitas 
financial distress menjadi semakin kecil. 

8. Variabel loan to deposit ratio (LDR) tidak memiliki pengaruh signifikan dan koefisiennya positif 
terhadap z-score. 

9. Perhitungan financial distress menggunakan z-score (berbasis nilai buku) lebih baik dibanding 
menggunakan distance to default (berbasis nilai pasar). Hal tersebut dapat dilihat dari nilai 
Adjusted R-Squared pada model perhitungan z-score yang lebih tinggi daripada distance to 
default (DD).  
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5.2. Keterbatasan 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, adapun keterbatasan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini tidak mempertimbangkan faktor-faktor selain rasio keuangan CAMEL dan juga tidak 

menggunakan pendekatan terbaru yang ditetapkan regulator yaitu RBBR (Risk Based Bank 
Rating). Dimana bank juga harus melakukan self-assesment dan juga penilaian terhadap 8 risiko 
perbankan. 

2. Minimnya jurnal mengenai financial distress yang menggunakan perhitungan distance to default 
(DD) ataupun menggunakan perhitungan berbasis pasar sebagai model perhitungannya.  

3. Terdapat beberapa bank yang tidak memilki historis harga saham secara lengkap pada periode 
2013-2017 sehingga bank tersebut harus dikeluarkan dari sampel penelitian.  

 
5.3. Saran 
 Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan dari kesimpulan dan keterbatasan pada 
penelitian ini adalah: 
1. Untuk penelitian berikutnya, agar dapat menggunakan periode penelitian yang diukur secara 

triwulanan untuk mendapatkan tren hasil yang lebih smooth pada variabel independen maupun 
dependen dan probabilitas financial distress dapat diketahui perusahaan lebih dini yang mungkin 
bisa terjadi pada triwulan tertentu bukan hanya tahunan. 

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat mengembangkan variabel-variabel lain yang dapat 
mempengaruhi dan memprediksi probabilitas financial distress perbankan baik dari segi internal 
lainnya maupun eksternal perusahaan. Faktor internal lainnya yang dapat ditambahkan seperti 
penilaian risiko perbankan dan good corporate governance (GCG). Untuk itu, pada penelitian 
selanjutnya bisa menggunakan pendekatan RBBR (Risk Based Bank Rating) yang dianggap 
sudah mencakup semua faktor internal perbankan. Sedangkan untuk faktor eksternal perbankan 
yang merupakan faktor diluar kendali bank juga dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank 
seperti fluktuasi saham, kurs mata uang, kondisi markroekonomi, inflasi, tingkat suku bunga dan 
peraturan pengawas perbankan/bank sentral. Faktor-faktor eksternal tersebut sangat 
mempengaruhi naik turunnya kinerja perbankan yang dapat memicu terjadinya financial distress. 

3. Selanjutnya adalah agar memperhatikan ukuran perusahaan (size), jenis perbankan devisa atau 
non-devisa dan bisa mengelompokkan bank berdasarkan jenis BUKU (Bank Umum Kelompok 
Usaha) karena kemungkinan status bank dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian. 
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LAMPIRAN 

Sumber: Data keuangan yang diolah penulis, 2018 

Sumber: Data keuangan yang diolah penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Kriteria Pemilihan Sampel 

Sumber: www.idx.co.id, data diolah penulis, 2018 

2013 2014 2015 2016 2017

BUKU II 0.82 0.58 0.40 0.32 0.39

BUKU III 0.45 0.62 0.38 0.38 0.48

BUKU IV 0.6 1.02 0.71 0.99 1.38

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

Gambar  1.1.  Distance to Default

2013 2014 2015 2016 2017

BUKU II 2.47 10.9 9.82 2.99 -0.18

BUKU III 21.16 11.44 12.66 17.82 20.69

BUKU IV 57.84 27.42 17.79 16.08 30.28
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Gambar  1.2.  Z-Score
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Tabel 3.2. Ringkasan Operasionalisasi Variabel 

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 
Dependen 1 

(DD) 

Dependen 2 

(Z-Score) 

Jumlah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2013-2017 

43 43 

Jumlah perbankan dengan data tidak memenuhi kriteria, seperti tidak 

listing pada tahun 2013-2017, perusahaan yang tidak di delisting, tidak 

menyakikan mata uang dalam bentuk rupiah 

(8) (8) 

Jumlah perbankan yang memiliki data tidak lengkap selama periode 

2013-2017 

(2) (2) 

Jumlah perbankan yang menjadi sampel penelitian 33 33 

Total Observasi (5 tahun) 165 165 

Outliers (18) (21) 

Jumlah Observasi dalam penelitian 147 144 

Rasio Formula Keterangan 

Capital Adequacy Ratio 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑇𝑀𝑅
𝑥 100% 

CAR 

Non-Performing Loan 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100% 

NPL 

Beban Operasional / 

Pendapatan Operasional 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

BOPO 

Return on Equity 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑥100% 

ROE 

Net Interest Margin 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑥100% 

NIM 

Loan to Deposit Ratio 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 

LDR 



 

Studi Kesulitan Keuangan…, Maksum Habibie, Ak.-IBS, 2018 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif Distance to Default (DD) 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 

Tabel 4.3. Hasil Koefisien Determinasi DD Tabel 4.4. Hasil Koefisien Determinasi DD 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018   Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 



 

Studi Kesulitan Keuangan…, Maksum Habibie, Ak.-IBS, 2018 

Tabel 4.5. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Distance to Default 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 

Tabel 4.6. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Z-Score 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 

Dependent Variable: DD 
Method: Panel Least Squares 
Date: 07/27/18    Time: 21:22 
Sample: 2013 2017 
Periods included: 5 
Cross-sections included: 33 
Total panel (unbalanced) observations: 147 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CAR 0.000392 0.002278 1.620759 0.1080 

NPL -0.015024 0.011421 -1.315502 0.1912 

BOPO -0.001307 0.001445 -0.904949 0.3675 

ROE -0.000319 0.001476 -0.215813 0.8295 

NIM -0.027561 0.016405 -1.680050 0.0959 

LDR 0.006232 0.002048 3.043163 0.0029 

LISTING 0.019154 0.008901 2.151736 0.0337 

C -0.152811 0.295680 -0.516810 0.6064 

Dependent Variable: Z_SCORE 
Method: Panel Least Squares 
Date: 07/27/18    Time: 20.36 
Sample: 2013 2017 
Periods included: 5 
Cross-sections included: 33 
Total panel (unbalanced) observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CAR -0.034759 0.028963 -1.200110 0.2328 

NPL -0.338791 0.150482 -2.251374 0.0265 

BOPO -0.000108 0.018080 -0.005991 0.9952 

ROE 0.028725 0.018451 1.556830 0.1225 

NIM -0.002142 0.179465 -0.011938 0.9905 

LDR 0.004299 0.023092 0.186175 0.8527 

LISTING 0.037536 0.117348 0.319867 0.7497 

C 5.056256 3.641333 1.388573 0.1679 


