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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh dari 

rasio keuangan (CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR) terhadap financial distress 

pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. 

Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel pada 

penelitian ini sebanyak 33 bank. Data diperoleh dari data sekunder laporan tahunan 

perbankan yang terdaftar di Bursan Efek Indonesia pada tahun 2013 – 2017. Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. 

Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dan berbagai 

teori pendukung lainnya. 

 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif 

signifikan terhadap financial distress yang diukur dengan z-score, LDR 

berpengaruh negatif terhadap financial distress yang diukur dengan distance to 

default (DD), dan untuk Listing yang merupakan variabel kontrol, berpengaruh 

negatif signifikan terhadap financial distress yang diukur dengan DD. CAR, 

BOPO, ROE, dan NIM tidak berpengaruh terhadap financial distress baik yang 

diukur dengan z-score atau DD, NPL terhadap DD, serta LDR dan Listing terhadap 

z-score juga tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. 

 

  

 

Keyword: Rasio Keuangan, CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR, Listing Period, 

Kesulitan Keuangan Bank, Distance to Default, Z-Score 
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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 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 

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. Rehabilitasi akibat dari krisis perbankan tersebut 

memakan biaya yang cukup signifikan. Besarnya biaya pemulihan sistem ekonomi 

bagi perbankan di Indonesia melalui program rekapitalisasi mencapai lebih dari Rp 

600 triliun atau sekitar 45 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Salah satu 

penyebabnya adalah kebijakan restrukturisasi perbankan yang menghentikan 

operasional beberapa bank. 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. Sesuai dengan definisi bank menurut Undang-undang Nomor 
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10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa “Bank merupakan badan usaha yang 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat”. 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). Studi tentang 

kebangkrutan perusahaan pertama kali diungkapkan oleh Beaver (1966) yang 

menggunakan rasio keuangan selama periode 5 tahun sebagai acuan dalam 

memprediksi kebangkrutan perusahaan. Tujuan penelitiannya yaitu untuk 

mengetahui apakah rasio-rasio keuangan terpilih bisa digunakan untuk mendeteksi 

kebangkrutan suatu perusahaan (Ariesco, 2015). 

Sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 bahwa kesehatan bank merupakan 

cerminan kondisi dan kinerja bank yang merupakan sarana bagi otoritas pengawas 

dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap bank. Menurut Undang-

undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diberi tugas untuk 
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menyelenggarakan sistem peraturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap 

keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya di dunia perbankan untuk 

menciptakan kondisi sistem keuangan yang disusun secara adil, transparan dan 

akuntabel serta tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga mampu 

melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan demikian, OJK 

bertanggung jawab dalam mendeteksi kegagalan dan pengawasan dengan 

memberikan sinyal jika terjadi probabilitas penurunan atas kinerja bank. 

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. Pada 

dasarnya financial distress adalah suatu keadaan dimana sebuah perusahaan 

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dan tahap yang terjadi 

sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan (Platt & Platt, 2006). 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. Menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan 

Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan. Pemanfaatan laporan keuangan akan sangat membantu dalam 

memprediksi financial distress atau masalah-masalah terkait kinerja bank lainnya. 

Laporan keuangan memberikan informasi tentang hasil usaha yang dilakukan bank 

selama periode 1 tahun. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan 

merupakan hal penting untuk membantu stakeholders dalam menilai posisi 

keuangan dan tingkat kesehatan bank. Bank yang terindikasi financial distress 

dapat dilihat dari sajian di dalam laporan keuangan melalui analisa rasio keuangan. 

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 sesuai dengan surat 

edaran BI No.6/23/DPNP tahun 2004 (Bank Indonesia, 2004) tentang Sistem 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang terdiri dari: (i) Permodalan 

(Capital) yang dapat diukur diantaranya menggunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR); (ii) Kualitas aset (Asset Quality) yang diukur menggunakan rasio Non-

Performing Loan (NPL); (iii) Manajemen; (iv) Rentabilitas (Earnings) yang diukur 

menggunakan ROE dan NIM  atau BOPO; (v) Likuiditas (Liquidity) yang diukur 
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dengan Loan to Deposit Ratio (LDR); (vi) Sensitivitas terhadap risiko pasar. 

Menurut hasil dari penelitian yang dilakukan Marco Arena (2007) pada perbankan 

di Asia Timur dan Amerika Latin yang menguji kegagalan bank yang di proksikan 

menggunakan CAMEL, menunjukan bahwa rasio CAMEL terkait tidak hanya 

secara signifikan mempengaruhi kemungkinan kegagalan bank tetapi juga 

menjelaskan mengapa bank cenderung gagal (antara 50% dan 60%). 

Setelah Beaver (1966), terdapat beberapa penelitian yang memprediksi 

keberhasilan dan kesulitan keuangan perusahaan. Yang pertama adalah dengan 

metode analisa laporan keuangan dan kedua dengan metode market based. Dalam 

metode analisa laporan keuangan ada beberapa metode analisis didalamnya 

termasuk model Multiple Discriminant Analysis (MDA), Binary Logistic 

Probability (Logit) dan Artificial Neural Network (ANN). Sedangkan dalam 

metode analisa market based, ada beberapa metode analisis yang digunakan 

diantaranya model KMV-merton dan Z-score. Berikut beberapa penjelasan 

mengenai perkembangan metode analisis dari financial distress: 

Multiple Disriminant Analysis (MDA) merupakan teknik parametrik yang 

mulai dikembangkan oleh Altman (1968). MDA telah menjadi tehnik analisis yang 

banyak dipakai dalam meneliti kebangkrutan perusahaan. Tetapi model Altman 

tidak dapat digunakan dalam prediksi kebangkrutan pada sektor perbankan, 

dikarenakan model ini lebih cocok untuk sektor industri non-keuangan seperti 

manufaktur. Model analisis diskriminan untuk memprediksi probabilitas financial 

distress perbankan pertama kali dikembangkan oleh Santomero dan Vinso, (1977); 

Pettway dan Sinkey (1980). Menurut Hamilton et al (2008) dalam Hubbansyah & 
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Wijaya (2012), beberapa pengujian yang dilakukan oleh Eisenbeis (1977), Ohlson 

(1980) dan Jones (1987) menemukan adanya kekurangan yang seringkali dijumpai 

pada pendekatan MDA dalam hal asumsi normasyaifulllitas data dan dispersi 

kelompok (group dispersion). Hal ini menyebabkan timbulnya bias terhadap 

tingkat signifikansi dan estimated errors-nya.  

Untuk mengatasi adanya kekurangan pada model MDA, maka 

digunakanlah metode Binary Logistic Regression (BLR) atau dikenal dengan logit 

yang pertama kali diperkenalkan oleh Ohlson (1980) untuk memprediksi financial 

distress perusahaan. Seperti analisis diskriminan, dengan mempertimbangkan 

variabel independen dan memberikan skor dalam bentuk probabilitas kegagalan 

untuk masing-masing perusahaan dalam sampel. Model logit mengasumsikan 

bahwa ada hubungan linear log antara variabel independen. Jika salah satu asumsi 

ini dilanggar, model logit akan kurang akurat.  

Walaupun binary logistic regression dapat menghindari keterbatasan pada 

pendekatan multiple discriminant analysis, bukan berarti binary logit regression 

tidak memiliki kelemahan. Adapun kelemahan logit diantaranya logit dapat 

menghitung probabilitas kegagalan secara tidak benar apabila proporsi perusahaan 

yang gagal dan sehat dalam sampel yang tidak sama. Karena dalam banyak situasi, 

proporsi perusahaan yang gagal dan sehat tidak setara (Etheridge & Sriram, 2015). 

Jadi hasil logit mungkin tidak benar-benar mencerminkan karakteristik populasi. 

Untuk pengamatan statistik dalam jangka waktu 3 tahun atau lebih, model logit 

memiliki akurasi lebih tinggi, sedangkan untuk jangka waktu setahun maka model 

MDA lebih tinggi akurasinya dibanding logit.  
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Pada tahun 1990, model logit sudah digantikan dengan model Artificial 

Neural Network (ANN) meskipun terdapat peneliti yang masih menggunakan 

model logit dalam penelitiannya. Model ini merupakan metode prediksi 

kebangkrutan alternatif yang sesuai untuk mengatasi beberapa kekurangan pada 

MDA dan logit (Etheridge & Sriram, 2015). Menurut Ethridge & Sriram (2015) 

model ini bermotif seperti otak manusia dan memproses informasi secara paralel. 

ANN memiliki ingatan asosiatif yang memungkinkan mereka untuk belajar dan 

mengenali pola dengan cara yang mirip dengan otak manusia. Analisis ANN tidak 

diharuskan untuk menentukan sifat hubungan antara input dan output. Analisis 

hanya mengidentifikasi sifat hubungan yang terlibat saja. Menurut Kumar & Tan 

(2014) ANN dapat menangani data-data yang hilang, outlier dan multi-collinerarity 

jauh lebih baik daripada model regresi.  

Tetapi model ANN juga terdapat kelemahan diantaranya karena model ini 

memerlukan analisis komputasi dan memiliki kecenderungan untuk over-fit. Selain 

itu menurut Braspenning et al (1995) dalam Syaifullah (2011) model ANN disebut 

juga model kotak hitam (black box), dimana model ini tidak dapat menjelaskan 

hubungan kausal antara input dan output. Tidak ada hubungan ini yang juga 

menjadi kelemahan dalam model ANN. 

Seiring dengan perkembangan penelitian dan ilmu pengetahuan, 

penggunaan menggunakan analisa laporan keuangan dianggap tidak cukup dan 

dibuatlah penelitian dengan analisis berdasarkan market based. Salah satu dari 

analisis dari market based adalah model KMV Merton. Menurut Ayomi & 
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Hermanto (2013) model Merton menunjukkan ekuitas dapat dihitung harganya dan 

probabilitas kegagalan dapat diestimasi di bawah beberapa asumsi.  

Setelah itu, model merton mulai dikembangkan oleh Oldrich dan Stephen 

yang dikenal dengan model VK. Model VK menyatakan bahwa nilai ekuitas 

perusahaan adalah sebuah nilai opsi perpetual dengan adanya titik default yang 

menghilangkan penghalang terhadap nilai aset perusahaan. Ketika aset menyentuh 

default, maka perusahaan diasumsikan menjadi default (Abdussalam et al, 2011). 

Model VK lalu dikembangkan oleh KMV dan dikenal dengan KMV model.  

 Menurut Muller (2009) dalam (Zhang, Xie, Lu, & Zhang, 2015) 

menyatakan bahwa ada dua ukuran umum yang digunakan untuk mendeteksi risiko 

default/insolvensi, yang pertama adalah Distance-to-Default (DD) & z-score dan 

keduanya terkait dengan financial distress. z-score merupakan ukuran alternatif 

yang membandingkan kapitalisasi dan vilatilitas pengembalian untuk mendeteksi 

risiko insolvensi bank. Zhang (2015) juga berpendapat bahwa Distance to Default 

(DD) adalah ukuran berbasis pasar untuk mengukur seberapa jauh perusahaan 

menjauh dari kebangkrutan. Model asli ini telah diperluas untuk menyelediki 

berbagai masalah terkait dengan kebangkrutan.   

Penelitian ini akan mengkaji risiko financial distress pada seluruh sampel 

perbankan konglomerat BUKU II, III dan IV di Indonesia yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia untuk periode 2013-2017. Beberapa indikator keuangan bank 

tersebut telah di kumpulkan dan dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini. 
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Tabel 1.1. Rasio Keuangan Bank 

 
 

Sumber: Data keuangan yang diolah oleh penulis, 2018 

 

Menurut data perhitungan rasio keuangan diatas, bahwa kecenderungan 

bank yang mengalami financial distress adalah pada bank BUKU II karena pada 

tahun 2017 loan to deposit ratio (LDR) memperoleh rata-rata sebesar 79,35% 

dibawah ketentuan BI yakni 80 %. Rasio NPL pada tahun 2016 sebesar 4,87% juga 

mendekati batas threshold yang ditentukan yakni 5% dan akan menjadi sorotan bagi 

 

Kelompok 

 

Tahun 

Rata-rata Rasio Keuangan 

CAR LDR NPL BOPO NIM 

 

 

BUKU II 

2013 20,17 100,21 1,25 93,35 4,07 

2014 17,08 90,98 1,17 89,13 3,85 

2015 19,15 99,85 2,25 89,79 3,93 

2016 20,07 91,40 4,87 112,77 3,30 

2017 24,94 79,35 2,22 115,12 2,49 

 

 

BUKU III 

2013 16,74 88,48 1,86 78,84 5,81 

2014 16,83 91,89 2,07 82,34 5,60 

2015 18,87 91,73 2,51 83,23 5,99 

2016 20,46 88,11 3,39 88,15 6,45 

2017 20,60 90,59 2,55 71,86 6,23 

 

 

BUKU IV 

2013 15,61 85,14 1,61 65,08 6,37 

2014 17,37 85,94 2,16 70,10 6,51 

2015 18,72 88,15 2,29 74,75 6,47 

2016 20,56 87,85 2,84 74,55 6,59 

2017 20,83 87,07 2,74 70,81 6,17 
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pengawas perbankan karena rasio kredit bermasalah menjadi salah satu yang 

terpenting dalam rasio CAMEL. Untuk rasio net interest margin (NIM) selama 5 

tahun tidak menembus angka 5% dimana profit yang diperoleh sangat minim. 

Untuk hasil dari perhitungan rasio keuangan pada bank BUKU III dan IV terlihat 

normal dan stabil, tidak terjadi permasalahan dengan rasio CAMEL yang 

ditetapkan. 

Disamping melakukan perhitungan rasio CAMEL, peneliti juga 

menghitung 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. Perhitungannya dapat dilihat 

melalui Gambar 1.2. dan Gambar 1.3. dibawah ini. 

Sumber: Data keuangan yang diolah oleh 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
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Gambar  1.1.  Distance to Default
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Sumber: Data keuangan yang diolah oleh penulis, 2018 

Menurut hasil dari perhitungan 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. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Zhang et al., 2015) 

dengan mengadopsi perhitungan model analisis Distance-to-Default (DD) dan Z-

Score sebagai variabel dependen untuk mengukur prediksi kegagalan dan 

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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menerapkannya secara terpisah. Perbedaannya, pada penelitian ini menggunakan 

laporan keuangan dan harga saham beredar selama periode tahun 2013-2017 

dimana penelitian ini tidak meneliti laporan keuangan pada masa sebelum, saat 

terjadi dan sesudah krisis seperti yang dilakukan Zhang. 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 menggunakan DD dan Z-Score menjadi model analisis statistik dalam 

meneliti prediksi kebangkrutan bank. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Atas dasar latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah rasio CAR berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 
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2. Apakah rasio NPLberpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 

3. Apakah rasio ROE berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 

4. Apakah rasio NIM berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 

5. Apakah rasio LDR berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 

6. Apakah rasio BOPO berpengaruh terhadap DD dan Z-Score dalam memprediksi 

financial distress bank? 

7. Membandingkan apakah lebih baik menggunakan perhitungan DD atau Z-Score 

untuk mengukur financial distress bank? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah rasio CAR berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 

2. Untuk mengetahui apakah rasio NPL berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 
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3. Untuk mengetahui apakah rasio ROE berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 

4. Untuk mengetahui apakah rasio NIM berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 

5. Untuk mengetahui apakah rasio LDR berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 

6. Untuk mengetahui apakah rasio BOPO berpengaruh terhadap DD dan Z-Score 

dalam memprediksi financial distress bank 

7. Untuk mengetahui perbandingan apakah lebih baik menggunakan perhitungan 

DD atau Z-Score dalam mengukur financial distress bank 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah bagi: 

a. Peneliti 

 Penelitian ini memberikan kesempatan untuk mempelajari lebih dalam di 

bidang keuangan khususnya terkait di bidang financial distress dan memberikan 

pengetahuan lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi financial 

distress, serta berbagai metode perhitungan financial distress yang tepat dipakai 

untuk sektor perbankan. 

b. Perbankan 

 Untuk dapat membantu mengenali & peka terhadap masalah-masalah yang 

berindikasi kegagalan bank dan memberi pengetahuan tentang rasio-rasio keuangan 

sebagai indikator financial distress yang menjadi penilaian dalam tingkat kesehatan 
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bank, serta diharapkan penelitian ini memberikan infomasi yang cukup kepada 

pihak manajemen tentang variabel-variabel terkait penelitian ini untuk menentukan 

kebijakan perbankan. 

c. Dunia Pendidikan 

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan bagi masalah 

perbankan dan sebagai sarana menambah ilmu pengetahuan atau wawasan 

mengenai kondisi financial distress di dunia perbankan khususnya yang 

menggunakan metode distance to default dan Z-Score sebagai proksi dari 

perhitungan financial distress bank, serta menjadi landasan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

d. Investor 

 Investor dapat menjadikan penelitian ini sebagai pedoman dan acuan dalam 

menentukan keputusan terkait dana/modal yang dimilikinya untuk penanaman 

modal di dunia perbankan dengan melihat terlebih dahulu apakah bank tersebut 

terindikasi kondisi financial distress atau tidak agar investor tidak ikut terkena 

dampak dari financial distress. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

 Memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan 

kegunaan penelitian serta sistematika yang digunakan. 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam pembahasan 

masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang diambil dari berbagai 

literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga meliputi penelitian terdahulu yang 

terkait dengan penelitian ini, kerangka pikir teoritis dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Berisi variabel penelitian dan definisi variabel operasional, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN  

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis dengan 

menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diadakan 

pembahasan tentang hasilnya. 

BAB V : SIMPULAN 

Berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran-saran dari hasil penelitian ini. 
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7 BAB II 

8 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

Bab ini memaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan serta 

referensi dalam penulisan penelitian ini. Bab ini terdiri dari uraian serta definisi 

teori keagenan, financial distress, distance to default (DD), z-score dan CAMELS. 

Bab ini juga menguraikan pengembangan hipotesis dan perkembangan penelitian-

penelitian sebelumnya mengenai pengaruh perhitungan DD dan z-score pada 

financial distress.  

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 prinsipal 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.  

Permasalahan yang terdapat di dalam teori keagenan salah satunya adalah 

asimetri informasi. Menurut Rahmawati et al (2006) di dalam Agusti & Pramesti 
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(2013) menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan kondisi dimana suatu 

pihak memiliki informasi lebih yang tidak diketahui oleh pihak lain. Dalam hal ini 

asimetri informasi berhubungan dengan laporan keuangan, dimana agen dan 

prinsipal memiliki pengetahuan yang berbeda (asimetri). Agen memiliki akses 

penuh terhadap informasi dan apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan dibanding 

prinsipal. Jensen & Meckling (1976) menambahkan bahwa jika kedua kelompok 

(agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan 

utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak akan 

selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan prinsipal. Asimetri informasi 

secara tidak langsung berdampak bagi penyumbang kondisi kesulitan keuangan 

perusahaan, dimana ketidakseimbangan informasi yang diperoleh antara agen dan 

prinsipal ini akan berakibat pada pengambilan keputusan (decision making). 

Informasi akuntansi digunakan untuk dua tujuan. Pertama, digunakan dalam 

pengambilan keputusan oleh prinsipal dan agen. Dan kedua, digunakan untuk 

mengevaluasi dan bagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui. 

Evaluasi ini merupakan cara agar agen berusaha sebaik mungkin dalam mengelola 

dan menghasilkan laba perusahaan. Sedangkan menurut Kathleen (2017) teori 

agensi berkaitan dengan penyelesaian dua masalah yang bisa terjadi dalam 

hubungan keagenan. Yang pertama adalah masalah keagenan yang timbul bila (a) 

keinginan (tujuan pokok) dari masing-masing pihak dan konflik agen (agency 

conflict) dan (b) sulit (mahal) bagi principal untuk memverifikasi dan mengontrol 

apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen tersebut.  
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Untuk mencegah hal tersebut, dilakukan beberapa antisipasi diantaranya 

berupa pengeluaran biaya (agency cost) dimana bertujuan untuk mengurangi 

adanya agency conflict yang dapat merugikan keuangan perusahaan. Agency cost 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal dalam bentuk bonus dan biaya 

pengawasan untuk mencegah adanya kepentingan individu yang memungkinkan 

agen untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kemauan 

prinsipal. Dalam kata lain, agency cost adalah biaya yang dikeluarkan agar agen 

dan prinsipal memiliki satu tujuan yang sama untuk perusahaan. 

  Inti dari teori keagenan adalah bagaimana kewenangan yang diberikan 

kepada agen (manajemen) dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang 

dilakukan terhadap perusahaan apakah sudah sesuai dengan kepentingan pemilik 

modal (prinsipal). Dimana apabila suatu perusahaan mengalami keadaan financial 

distress akan menjadi tanggung jawab agen dan merugikan bagi prinsipal. Oleh 

karena itu agen harus sangat berhati-hati dalam mengambil setiap keputusan dan 

prinsipal harus selalu melakukan evaluasi kinerja agen setiap tahun atau kuartal.  

  Hubungan teori ini dengan financial distress perbankan adalah karena 

perbedaan kepentingan antara manajemen dan prinsipal dapat memicu terjadinya 

konflik yang berakibat financial distress. Salah satu contohnya adalah tindakan 

manajemen perusahaan yang menginginkan agar target dari perusahaan tercapai 

maka manajemen meningkatkan penjualan produk derivatifnya melebihi tingkat 

yang ditentukan. Hal ini menimbulkan risiko yang tinggi yang dapat merugikan 

para pemegang saham, sedangkan prinsipal hanya mengharapkan risiko yang wajar. 

Oleh karena itu, penelitian ini digunakan sebagai early warning system kepada 

Studi Kesulitan Keuangan (Financial Distress)..., Maksum Habibie, Ak.-Ibs, 2018



20 

 

  Indonesia Banking School 
 

manajemen sekaligus prinsipal yang menggunakan distance to default dan z-score 

sebagai metode perhitungan dari financial distress. 

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. Kinerja perbankan dapat 

dilihat dan diukur melalui laporan keuangan yang dirilis secara bulanan, triwulan 

atau tahunan. Analisis rasio keuangan yang berdasar pada data-data keuangan dapat 

dijadikan sebagai salah satu alat untuk memprediksi kondisi kesulitan keuangan 

(financial distress) perbankan. 

Menurut SAL POJK No. 15/POJK.03/2017 pasal 3, bank dinilai memiliki 

potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika tingkat 

kesehatan bank dengan penilaian rasio CAMELS berada pada peringkat komposit 

4 (empat) atau 5 (lima) dan apabila jika tingkat kesehatan bank pada peringkat 

komposit 3 (tiga) dan tata kelola dengan peringkat faktor tata kelola 4 (empat) atau 

5 (lima). Bank yang bermasalah tersebut akan dilakukan pengawasan intensif oleh 

OJK selama satu tahun. 
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Berikut merupakan 5 dari 14 tanda-tanda terjadinya kegagalan bank yang 

difokuskan pada aspek mikro menurut Desman Siahaan (2017) di dalam buku 

Andrew Fight yang berjudul Understanding International Bank Risk, yaitu: 

1. Pertumbuhan kredit atau aset yang terlalu cepat. Bank yang secara agresif 

meningkat pesat pertumbuhan portfolio kreditnya, mempunyai risiko kredit yang 

besar.  

2. Konsentrasi kredit yang terlalu besar. Bank yang prudent seharusnya 

mempunyai batasan pemberian kredit pada sektor industri tertentu atau daerah 

tertentu. Pelampauan limit pada sektor industri atau daerah tertentu dapat 

melemahkan bank. 

3. Lemahnya rasio-rasio keuangan. Salah satu indikator yang dapat menjadi 

permasalahan adalah rasio-rasio keuangan yang bermasalah. Misalnya CAR yang 

tidak mencapai target, NPL yang terlalu besar dan profitabilitas yang rendah. 

4. Penyelamatan kredit dan penghapusan kredit. Kecilnya tingkat 

pengembalian (recovery rate) dari kredit macet dalam suatu kurun waktu tertentu 

mengindikasikan bahwa penyelesaian kredit bermasalah di bank tersebut tidak 

efektif. 

5. Suku bunga dana lebih tinggi dari pada suku bunga pasar.  Meningkatkan 

suku bunga dana dari pada bank-bank pesaing dapat menimbulkan bahaya pada 

bank tersebut.  
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Beaver (1966) adalah peneliti yang pertama kali menganalisis tentang 

kebangkrutan perusahaan. Di dalam Rizky Ariesco (2015), Beaver membuat enam 

kelompok rasio yaitu: cash flow ratio, net income ratio, debt to total asset ratio, 

liquid asset to current debt ratio dan menggunakan univariate discriminant 

analysis sebagai alat uji statistik di dalam penelitiannya. Setelah Beaver, Edward I. 

Altman (1968) yang mengembangkan tehnik Multiple Discriminant Analysis 

(MDA) dan menguji prediksi kebangkrutan perusahaan non-kauangan. Setelah itu 

Sinkey (1980) mulai mengembangkan tehnik pengujian MDA untuk mengukur 

prediksi kebangkrutan di sektor perbankan. Sampai saat ini studi tentang 

kebangkrutan bank maupun perusahaan menjadi topik penelitian yang banyak 

diambil oleh berbagai peneliti dan berbagai tehnik analisis mulai dikembangkan 

dan dikemukakan demi mencapai hasil yang terbaik. 

Menurut Pena et al (2009) di dalam Hubbansyah & Wijaya (2012) 

menyebutkan bahwa “bankruptcy prediction has been very important for variety of 

public and commercial organizations. Because the failure of a company leads 

spread of crisis to other parts of the financial system and cause systemic crisis”. 

Adapun menurut Ayomi & Hermanto (2013) bahwa sumber kegagalan bank dapat 

dibedakan, yakni:  

1. Ekspansi kredit bank yang berlebihan.   

2. Informasi asimetri mengakibatkan pada ketidakmampuan deposan untuk menilai 

aktiva bank secara akurat, khususnya ketika kondisi ekonomi bank memburuk. 
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3. Goncangan dimulai dari luar sistem perbankan, lepas dari kondisi keuangan 

bank, yang menyebabkan penabung mengubah preferensi likuiditasnya atau 

menyebabkan pengurangan pada cadangan bank.   

4. Pembatasan institusional dan hukum yang memperlemah bank dan menyebabkan 

kebangkrutan.   

Menurut Ayomi & Hermanto (2013), bankrut (default) merupakan peristiwa 

yang cukup langka. Sejumlah perusahaan khas memiliki probabilitas default sekitar 

2 persen pada setiap tahun, namun tidak ada variasi dalam probabilitas standar di 

perusahaan. Terdapat banyak model yang dapat membantu menganalisa financial 

distress perusahaan yang diantaranya MDA, logit, ANN, probability of default dan 

z-score. Dengan demikian, model financial distress perlu dikembangkan lebih 

lanjut, karena dengan mengetahui financial distress perusahaan sejak dini 

diharapkan perusahaan dapat melakukan tindakan-tindakan yang sesuai untuk 

megantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan (Widati & Pratama, 

2003). 

2.1.3. Distance to Default 

Distance to default merupakan turunan dari Model KMV-Merton. KMV-

Merton Model merupakan model peramalan yang telah diterapkan secara luas baik 

dalam penelitian akademis maupun praktik. Model ini dikembangkan oleh pemilik 

perusahaan KMV yang sekarang dikenal sebagai model default atau model DD 

Merton (Sreedhar dan Tyler, 2008). Model KMV Merton mencoba memperkirakan 

probabilitas of default dengan membandingkan nilai perusahaan dengan nilai 
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nominal utangnya. Distance to default adalah ukuran risiko yang mudah dan 

intuitif, hanya dari nilai yang sangat terbatas sebagai prediktor masa depan terhadap 

kinerja harga saham bank dan kegagalan selama krisis (Alistair Milne, 2014). 

Beberapa penelitian menggunakan perhitungan distance to default dan perhitungan 

“market based” lainnya sebagai metode untuk regulasi dan pengawasan serta 

sebagai prediktor kebangkrutan perusahaan dan kegagalan bank.  

Model Merton didasarkan pada modifikasi framework Black-Scholes-

Merton bahwa kondisi default dianggap dapat terjadi setiap saat dan tidak perlu 

pada saat kewajiban jatuh tempo. Model Merton menunjukkan ekuitas dapat 

dihitung harganya dan probabilitas kegagalan dapat diestimasi di bawah beberapa 

asumsi (Ayomi & Hermanto, 2013). Di dalam Model Merton, perusahaan dikatakan 

berada dalam kondisi default/bangkrut ketika hasil perhitungan distance to default 

(DD) adalah 0 (nol). 

2.1.4. Z-Score 

 Pengukuran risiko yang populer dalam berbagai studi kasus tentang 

financial distress perbankan adalah model analisis z-score, yang mencerminkan 

probabilitas kebangkrutan bank. Model ini mulai dikembangkan oleh Boyd dan 

Graham (1988) dan Boyd et al (1993) yang menggunakan z-score sebagai indikator 

kemungkinan terjadinya kebangkrutan bank dan meneliti risiko akibat dari merger 

perusahaan perbankan dengan perusahaan keuangan non-bank. Dalam penelitian 

lain, z-score digunakan dalam literatur tata kelola bank, berkaitan dengan hubungan 

antara risiko bank dan peraturan modal, asuransi simpanan, dan kebijakan peraturan 
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lainnya (Li, Tripe, & Malone, 2016). Li et al. (2016) juga mengatakan bahwa 

“Overall, a comparison of z-score with share market data based approaches 

(market data based z-score and DD measure) shows that accounting data based z-

score is a good indicator of financial distresses.” 

Selain itu, menurut De Young dan Torna (2013) dalam Li et al. (2016) z-

score digunakan dalam sebagai indikator bank yang mengalami kesulitan 

keuangan, yaitu bank yang memiliki z-score rendah. Demikian pula, Chiaramonte 

& Casu (2016) juga menggunakan z-score dan mendapati bahwa z-score bisa 

memprediksi 76% dari kebangkrutan bank. Chiaramonte menggunakan z-score 

bersama dengan kovariat CAMELS terkait untuk mengidentifikasi bank-bank yang 

distress. Prediksi z-score dari peristiwa financial distress lebih baik dengan 

penggabungan variabel CAMELS dan keuntungannya adalah karena tidak terlalu 

banyak membutuhkan data. Menurut Zhang et al. (2015) z-score yang lebih tinggi 

menunjukkan stabilitas bank yang lebih besar. Serta bank dengan z-score yang 

lebih rendah dinilai kurang efisien khususnya dalam alokasi modal dan pembiayaan 

kredit. 

 

2.1.5. Capital Adequacy Ratio 

 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). 
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(Abusharba, Triyuwono, Ismail, & Rahman, 2013) menyatakan bahwa dalam 

prakteknya, rasio kecukupan modal terlibat dalam transaksi keuangan bank seperti 

pembiayaan dan pembagian kerugian serta menjadikannya standar modal yang 

tidak sama dari waktu ke waktu atau dari bank ke bank lain. Oleh karena itu bank 

wajib menyimpan kecukupan modalnya pada tingkat minimum tertentu yang 

diterapkan regulator untuk menghindari risiko-risiko dan kebangkrutan.  

Teori keagenan (Agency Theory) menghubungkan bahwa principal dapat 

menilai bank melalui CAR yang merupakan salah satu proksi perhitungan untuk 

modal kerja dari bank. Dimana principal dapat melihat tingkat kecukupan modal 

yang berasal dari investasi mereka dan sumber-sumber dana dari luar bank untuk 

meng-cover aset-aset yang mengandung risiko pada bank tersebut. Hal ini menjadi 

tanggung jawab manajemen dalam mengalokasikan modal dan menjadi penilaian 

penting bagi principal untuk menilai hasil kinerja dari manajemen bank. 

Menurut Hadad et al (2011) efek dari penerapan kecukupan modal ini 

adalah untuk menunjukkan dengan jelas bahwa bank-bank yang ada tidak mungkin 

ditutup, tetapi jika mereka terpaksa ditutup, lembaga penjamin simpanan akan 

melindungi deposan. Adapun ketentuan mengenai CAR di Indonesia sudah 

mengikuti standar internasional yang berlaku, yaitu Bank fot International 

Settlement (BIS). 

 

2.1.6. Non-Performing Loan 

NPL (Non-Performing Loan) merupakan kemampuan dari manajemen bank 

dalam mengelola kredit bermasalah yang terjadi di bank tersebut (Bank Indonesia, 
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2011). Rasio NPL (kredit bermasalah) menyangkut risiko kredit di perbankan, jika 

nilai NPL tinggi maka semakin tinggi pula bank menderita kondisi bermasalah 

(Hidayati, 2015). Sesuai dengan SE BI Nomor 13/30/DPNP tahun 2011 bahwa 

kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan 

macet. Peningkatan NPL juga mencerminkan resiko kredit yang ditanggung pihak 

bank, semakin tinggi NPL maka tunggakan bunga kredit semakin tinggi sehingga 

menurunkan pendapatan bunga (Anjani & Purnawati, 2011). 

Bagi principal, NPL merupakan indikator penting dalam menilai kinerja 

bank karena NPL menunjukan kemampuan manajemen bank dalam mengelola 

kredit bermasalah yang diberikan oleh bank sesuai dengan SE BI Nomor 

13/30/DPNP tahun 2011. Semakin tinggi NPL maka manajemen pengelolaan bank 

tersebut perlu dipertanyakan karena bank dianggap tidak bisa mengelola kredit 

yang diberikan. Rasio NPL juga mencerminkan kualitas kredit perbankan, dimana 

semakin rendah rasio NPL maka kualitas kredit dianggap baik. Nilai maksimal NPL 

menurut Bank Indonesia untuk kategori bank yang cukup sehat adalah 5%. 

 

2.1.7. 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). Menurut Aini (2013) 

BOPO merupakan rasio antara biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam 

menjalankan aktivitas utamanya terhadap pendapatan yang diperoleh dari aktivitas 

tersebut. Aktivitas utama bank seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya 
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pemasaran dan biaya operasi lainnya, sedangkan pendapatan operasional adalah 

pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan 

pendapatan operasi lainnya.  

Hubungan teori keagenan adalah manajemen akan dianggap baik oleh 

principal apabila dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan demi memperoleh 

pendapatan tinggi. Menurut Nugroho (2012) dengan adanya efisiensi pada lembaga 

perbankan terutama efisiensi biaya maka akan diperoleh tingkat keuntungan 

optimal, penambahan jumlah dana yang disalurkan, biaya lebih kompetitif, 

peningkatan pelayanan kepada nasabah, keamanan dan kesehatan perbankan yang 

meningkat. Semakin kecil rasio BOPO semakin baik, karena bank menunjukkan 

semakin efisien dalam menyalurkan pendapatan dari beban bank tersebut dan bank 

akan menjauh dari kegagalan. 

 

2.1.8. 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). Oleh 

karena itu ROE menjadi sangat penting bagi para pemegang saham dan calon 

investor, karena semakin tinggi ROE berarti para pemegang saham akan semakin 

tinggi memperoleh dividen dan kenaikan ROE juga akan menyebabkan kenaikan 

saham (Rinati, 2012).  

Hal tersebut yang juga menjadi hubungan dari teori keagenan disini, dimana 

manajemen sebagai pemegang tanggung jawab penuh terhadap modal yang di 
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investasikan oleh principal untuk mengendalikan perusahaan dengan baik dan 

semakin tinggi ROE juga akan menarik minat investor dalam menanamkan modal 

kepada perusahaan. Dapat dikatakan bahwa ROE merupakan indikasi kemampuan 

bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk menghasilkan laba setelah pajak 

dalam 12 bulan (Kurniasari, 2013). Jadi ROE merupakan suatu alat utama yang 

digunakan investor dalam menilai suatu saham perusahaan.  

 

2.1.9. 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. Aktiva produktif bank 

diantaranya adalah kredit, jadi NIM menunjukkan kemampuan bank dalam 

menghasilkan pendapatan bunga dari penyaluran kredit, mengingat pendapatan 

operasional bank sangat tergantung dari selisih bunga (spread) dari kredit yang 

disalurkan (Aini, 2013). Aini juga berpendapat bahwa untuk dapat meningkatkan 

NIM maka perlu menekan biaya dana, biaya dana adalah bunga yang dibayarkan 

oleh bank kepada masing masing sumber dana bank. Secara keseluruhan, biaya 

yang harus dikeluarkan oleh bank akan menentukan berapa persen bank harus 

menetapkan tingkat bunga kredit yang diberikan kepada nasabahnya untuk 

memperoleh pendapatan bersih bank. 

Hubungan teori keagenan pada NIM adalah bagaimana manajemen 

melakukan upaya menghasilkan laba bersih dari aktiva produktif bank. Hal ini juga 

akan berhubungan dengan insentif yang diberikan principal kepada manajemen 
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apabila bank dapat menghasilkan NIM yang tinggi. Semakin tinggi nilai NIM maka 

akan semakin tinggi pula rasio rentabilitas dan bank akan terhindar dari kondisi 

bermasalah. Artinya semakin tinggi NIM menunjukkan bahwa kinerja bank yang 

semakin baik. 

 

2.1.10. 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). Menurut Anjani & Purnawati (2013), LDR 

merupakan pengukuran terhadap seluruh kredit yang diberikan dengan dana pihak 

ketiga sebagai upaya penilaian terhadap kinerja bank. LDR juga mempunyai 

peranan yang sangat penting sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ekspansi 

kredit yang dilakukan bank sehingga LDR dapat juga digunakan untuk mengukur 

berjalan tidaknya suatu fungsi intermediasi bank (Pasaribu & Sari, 2011).  

Jadi LDR berfungsi untuk mengukur likuiditas bank dengan membagi 

jumlah kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga bank. Hal tersebut yang 

menjadi hubungan adanya teori keagenan, dimana kemampuan manajemen 

mengelola perusahaan akan dilihat oleh principal secara khusus dalam 

mengalokasikan dana untuk kredit dari himpunan dana pihak ketiga yang dimiliki 

bank. Apabila pertumbuhan kredit yang lebih tinggi dari jumlah dana yang 

dihimpun dapat memicu bank dalam kondisi bermasalah. Rasio LDR merupakan 

salah satu ciri khas dari pengukuran kinerja pada perbankan., dimana pengukuran 

rasio ini tidak diperuntukan untuk perusahaan non-bank karena hanya bank yang 
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dapat menyalurkan kredit melalui himpunan dana pihak ketiga. Berbeda dengan 

rasio lainnya, pencapaian LDR yang bagus adalah apabila nilai LDR masih dalam 

batas yang ditetapkan Bank Indonesia. LDR yang terlalu tinggi maupun terlalu 

rendah tidak akan bagus bagi bank (Eng, 2013). 

 

2.2. Literature Review 

No. Nama 

dan 

Tahun 

Tujuan 

Penelitian 

Variabel Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kesenjangan 

Penelitian 

Independen Dependen   

1 Zhang, 

Zhichao 

dan Xie, 

Li dan Lu 

(2016) 

 

Untuk 

mengetahui 

apakah siklus 

bisnis, 

karakteristik 

resiko, 

penyertaan 

modal dan 

activity 

diversifivation 

berpengaruh 

terhadap DD 

dan Z-score 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress 

perbankan. 

Business 

Cycle, Risk 

Characteristic, 

Capital 

Requirement, 

Activity 

Diversification 

Distance to 

Default, Z-

score 

Business 

Cycle, Risk 

Characteristic, 

Capital 

Requirement, 

Activity 

diversification 

berpengaruh 

positif 

terhadap DD 

dan Z-score.  

1. 

Mempertimbangkan 

faktor lain yang 

dapat 

mempengaruhi 

financial distress 
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2 Choirina 

dan 

Yuyetta 

(2015) 

 

Untuk 

menganalisa 

efek dari 

variabel 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress 

perbankan di 

Indonesia. 

GCG, NCF, 

CIR, LDR, 

ETA, TAG, 

NPL, P/E 

Ratio, P/B 

Ratio. 

Financial 

Distress 

1. GCG, ETA, 

P/B Ratio 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

probabilitas 

financial 

distress.  

2. P/E Ratio 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

probabilitas 

financial 

distress.1  

1. Mencari data dari 

berbagai sumber 

yang belum 

digunakan. 

2.Menggunakan 

pendekatan yang 

lebih baru 

3 Sofiasani 

dan 

Gautama, 

(2016) 

Untuk 

mengetahui 

gambaran 

CAMEL, 

financial 

distress dan 

pengaruh 

CAMEL 

terhadap 

financial 

distress pada 

perbankan 

periode 2009-

2013 

Capital 

Adequacy 

Ratio (CAR), 

Beban 

Operasional 

terhadap 

Pendapatan 

Operasional 

(BOPO), 

Return on 

Assets (ROA) 

dan Loan to 

Deposit Ratio 

(LDR) 

Financial 

distress 

1. CAR tidak 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress 

2. BOPO 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress 

3. ROA 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress  

4. LDR tidak 

berpengaruh 

terhadap 

financial 

distress 

1. Menambah 

periode penelitian. 

2. Menambah 

jumlah perusahaan. 

3. Mencari 

indikator lain yang 

bisa memprediksi 

financial distress. 

4 Kurniasari 

dan 

Ghozali 

(2013) 

Untuk 

menganalisa 

pengaruh 

rasio CAMEL 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress pada 

bank di 

Indonesia 

CAR, NPL, 

ROA, ROE 

LDR dan 

BOPO 

Financial 

distress 

1. CAR 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

2. NPL 

berpengaruh 

tidak 

signifikan 

3. ROA 

berpengaruh 

1. Memperluas 

sampel penelitian 

2. Memperhatikan 

ukuran perusahaan. 

3. Memperhatikan 

jenis perusahaan 

(devisa atau non-

devisa). 

4. menganalisis 

aspek sensitivity to 

market dan aspek 
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negatif tidak 

signifikan 

4. ROE 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

5. LDR 

berpengaruh 

signifikan  

6. BOPO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

probabilitas 

financial 

distress bank. 

kepatuhan seperti 

pelanggaran 

BMPK. 

5. Memperpanjang 

jangka waktu 

penelitian. 

5 Agus dan 

Irwanto 

(2014) 

Untuk 

menganalisa 

kemungkinan 

kebangkrutan 

sektor 

perbankan 

dan 

menganalisa 

hubungan 

antara 

informasi 

akuntansi 

(rasio 

keuangan) 

dalam 

memprediksi 

probability of 

default 

menggunakan 

KMV merton. 

Aset Produktif 

Bermasalah 

(APB), BOPO, 

ROA, ROE, 

LDR, Rasio 

Aktiva Tetap 

Terhadap 

modal 

(ATTM), 

CAR dan NIM 

Probability of 

Default (PD) 

1. BOPO 

berpengaruh 

positif 

2. ATTM 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

probability of 

default.  

1. Memperpanjang 

periode penelitian. 

2. Menambah 

pengukuran lain 

dalam memprediksi 

financial distress. 

6 Siregar 

dan 

Fauzie 

(2015) 

Untuk 

menyediakan 

rasio 

keuangan 

dalam 

memprediksi 

financial 

distress bank 

dengan 

menggunakan 

CAR, ROA, 

ROE, LDR, 

BOPO, NIM 

dan NPL 

Financial 

Distress 

1. CAR 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan  

2. ROA 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan  

3. ROE 

berpengaruh 

1. Memperluas 

sampel penelitian. 

2. Memperpanjang 

periode 

pengamatan. 
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regresi logit 

pada 11 bank 

yang pernah 

distress dan 

11 bank yang 

tidak pernah 

distress 

sebagai 

pembanding. 

negatif tidak 

signifikan 

4. NIM 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

5. BOPO 

berpengaruh 

negatif, LDR 

berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan  

6. NPL 

berpengaruh 

positif tidak 

signifikan 

untuk 2 tahun 

sebelum 

financial 

distress. 

7 Lina Nur 

Hidayati 

(2015) 

Untuk 

memberikan 

bukti empiris 

tentang 

penggunaan 

rasio 

keuangan 

untuk 

memprediksi 

kebangkrutan 

bank. 

CAR, NPL 

dan LDR 

Probabilitas 

Kebangkrutan 

1. LDR 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

financial 

distress bank. 

2. CAR dan 

NPL tidak 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

financial 

distress. 

1. Memperpanjang 

periode 

pengamatan. 

2. Memperluas 

sampel menjadi 

seluruh perusahaan. 

3. 

Mempertimbangkan 

faktor selain rasio 

keuangan. 

4. Menguji kembali 

keterkaitan antar 

variabel. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.2. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Sumber: Olahan penulis, 2018 

 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. 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 

CAR 

NPL 

Distance to Default 

(DD) 
BOPO 

ROE 

Z-Score 

NIM 

Variabel Independen 

Variabel Dependen 

H1a+ 

LDR 

H1b+ 

H2b- 

H2a- 

H3a- 

H3b- 

H4a+ 

H4b+ 

H5a+ 

H5b+ 

H6a+ 

H6b+ 

Periode Listing (+) 

Variabel Kontrol 

Financial Distress 
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modal bank (Aini, 2013). Nilai CAR yang ditentukan oleh Bank Indonesia yaitu 

minimal 8%. Jika CAR dibawah ketentuan tersebut, maka bank akan dikenakan 

sanksi dan diawasi secara ketat oleh OJK karena memiliki kecenderungan 

mengalami financial distress. Karena CAR yang rendah berarti lebih sedikit modal 

bank yang dimiliki untuk menanggung aset-aset berisiko, sehingga semakin besar 

kemungkinan bank akan mengalami kondisi bermasalah karena bank yang dimiliki 

modal tidak cukup menanggung penurunan nilai aset berisiko (Indriastuti & Ifada, 

2016). 

Menurut Hidayati (2015) rasio CAR berpengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kondisi kebangkrutan bank yang juga didukung oleh penelitian 

Lestari & Nugroho (2010). Dari hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

peneliti menggunakan asumsi bahwa CAR memiliki pengaruh negatif terhadap 

prediksi financial distress bank. Hubungan ini terbalik dengan pengaruh terhadap 

DD dan Z-Score yang menjadikan CAR berpengaruh positif terhadap DD dan Z-

Score. Hal ini dikarenakan nilai CAR yang semakin tinggi akan menjamin aset 

produktif yang di cover oleh modal bank. Oleh karena itu, dapat disimpulkan 

hipotesis sebagai berikut: 

𝐇𝟏𝐚 : Rasio CAR berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to 

Default (DD)  

𝐇𝟏𝐛 : Rasio CAR berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score 
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2.4.2. 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). Bank dapat dikatakan baik apabila mempunyai NPL dibawah 5% sesuai 

dengan ketentuan regulator perbankan. Semakin tinggi nilai rasio NPL menandakan 

bahwa bank memiliki tingkat kredit macet yang tinggi dan dapat dinilai bahwa 

kredit bank tidak berjalan dengan baik serta memicu terjadinya financial distress 

pada bank tersebut. Menurut pengujian hipotesis yang dilakukan oleh Haryetti 

(2010) dengan menggunakan Stepwise Method, rasio NPL merupakan rasio yang 

berpengaruh dominan mendorong bank masuk ke dalam kondisi financial distress 

yang menyebabkan kebangkrutan. 

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. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Hidayati (2015) yang menunjukkan bahwa rasio NPL berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kondisi kebangkrutan bank. Penelitian yang 

dilakukan Siregar & Fauzie (2015) juga menunjukkan hasil positif dan tidak 

signifikan dari hubungan NPL dalam memprediksi kondisi financial distress. 

(Santoso, Besar, Montgomery, & Hanh, n.d.) menjelaskan bahwa rasio NPL 

mempunyai pengaruh signifikan secara statistik terutama untuk kasus di Indonesia.  

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengansumsikan bahwa rasio NPL 

berhubungan negatif terhadap DD dan z-score, karena DD dan z-score yang rendah 
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menunjukkan tingginya tingkat kebangkrutan bank. Semakin tinggi nilai kredit 

bermasalah, maka kolektibilitas dan likuiditas perbankan layak dipertanyakan. 

Faktor tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan dimana 

pendanaan terbesar bank berasal dari kredit kepada nasabah dan secara teoritis 

dapat meningkatkan probabilitas financial distress perbankan.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menganai pengaruh NPL 

terhadap financial distress bank yang diukur dengan distance to default dan z-score 

adalah sebagai berikut: 

𝐇𝟐𝐚 : Rasio NPL berpengaruh negatif terhadap pengukuran Distance to 

Default (DD)  

𝐇𝟐𝐛 : Rasio NPL berpengaruh positif terhadap pengukuran Z-Score  

 

2.4.3. 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). Dikutip dari Kurniasari dan Ghoali (2013) 

bahwa penurunan BOPO menandakan kebijakan manajemen dalam 

meminimalisasi biaya dapat menjamin keefisienan operasinya, sehingga dapat 

meningkatkan laba. Karena semakin tinggi laba yang diperoleh bank tersebut, maka 

bank dapat dikatakan semakin sehat, sehingga resiko financial distress semakin 

rendah. 

Menurut perhitungan yang dilakukan Agus & Irwanto (2014), bahwa rasio 

BOPO (Beban Operasional/Pendapatan Operasional) berpengaruh terhadap 
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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. Artinya semakin tinggi BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi 

bermasalah semakin besar, karena bank dianggap memiliki beban operasional yang 

lebih besar dibanding pendapatan operasionalnya, jadi pendapatan operasional 

tidak dapat men-cover beban operasional dari bank. Hal ini yang dapat memicu 

terjadinya kondisi financial distress pada bank tersebut. Berdasarkan hasil dari 

penelitian sebelumnya, 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. 

Maka dari itu dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut: 

𝐇𝟑𝐚 : Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap perhitungan Distance to 

Default (DD)  

𝐇𝟑𝐛 : Rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap perhitungan Z-Score 

 

2.4.4. 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. Haryetti (2010) menyatakan bahwa ROE 

merupakan salah satu dari 6 variabel yang secara signifikan mempengaruhi risiko 

kebangkrutan bank disamping variabel KAP, NPL, ROA, LDR dan GROWTH. 

Jika semakin tinggi rasio ROE maka menunjukkan bahwa laba bersih bank yang 
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semakin meningkat, yang berakibat juga pada meningkatnya harga saham bank 

(Dendawijaya, 2009). Karena laba bersih dan harga saham yang meningkat maka 

kondisi financial distress dapat dihindari. 

Menurut hasil penelitian dari Ismawati & Istria (2015) menunjukkan bahwa 

ROE memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap probabilitas financial 

distress perbankan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar & Fauzie 

(2015) yang membuktikan bahwa ROE berpengaruh negatif dan tidak signifkan 

terhadap prediksi financial distres bank. Artinya semakin tinggi rasio ROE berarti 

semakin tinggi juga tingkat efisiensi bank dalam menggunakan alokasi modalnya 

untuk menghasilkan laba bersih dan probabilitas financial distress bank akan 

semakin rendah. Dan sebaliknya jika rasio ROE rendah menandakan probabilitas 

bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Hubungan ini terbalik dengan 

pengaruh terhadap DD dan Z-Score yang menjadikan BOPO berpengaruh positif 

terhadap DD dan Z-Score. Jadi hipotesis yang diperoleh untuk rasio ROE 

berdasarkan dengan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu: 

𝐇𝟒𝐚 : Rasio ROE berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to 

Default (DD)  

𝐇𝟒𝐛 : Rasio ROE berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  

 

2.4.5. 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 

Studi Kesulitan Keuangan (Financial Distress)..., Maksum Habibie, Ak.-Ibs, 2018



41 

 

  Indonesia Banking School 
 

rata-rata aktiva produktif. Berdasarkan penelitian Budiwati (2011) yang 

membuktikan bahwa NIM dan 4 variabel lainnya merupakan variabel yang 

signifikan dalam membedakan bank yang pailit dan tidak pailit. Oleh karena itu 

NIM dapat dijadikan acuan dalam menilai tingkat kesehatan bank dan kondisi 

financial distress. 

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. Dikarenakan semakin tinggi rasio NIM maka semakin 

tinggi juga pendapatan bunga bersih yang men-cover aktiva produktif. Jika semakin 

rendah NIM, maka bank dianggap pendapatan bunga bersih bank tidak mampu 

menutupi aktiva produktifnya dan bank dapat dikategorikan tidak sehat atau sedang 

mengalami kondisi financial distress. Jadi dapat disimpulkan bahwa NIM 

berpengaruh negatif terhadap financial distress dan memiliki pengaruh positif 

terhadap DD dan Z-Score.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini mengenai pengaruh NIM 

terjadap financial distress bank yang diukur dengan distance to default dan z-score 

adalah sebagai berikut: 

𝐇𝟓𝐚 : Rasio NIM berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to 

Default (DD) 

𝐇𝟓𝐛 : Rasio NIM berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  
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2.4.6. 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. LDR 

merupakan rasio yang sangat penting dalam mengukur kinerja keuangan bank 

karena rasio ini mengukur seberapa baik penyaluran dana yang diberikan bank 

kepada nasabah (kredit dan jasa-jasa lainnya) dengan berdasarkan simpanan dari 

nasabah dalam berbagai bentuk seperti tabungan, giro dan deposito. LDR adalah 

salah satu acuan dari penilaian tingkat kesehatan bank menurut Bank Indonesia. 

Tinggi atau rendahnya nilai LDR dapat dikaitkan dengan fenomena financial 

distress yang terjadi di perbankan. Oleh karena itu, LDR dapat digunakan untuk 

mengukur kondisi financial distress bank. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayati (2015) terhadap 

probabilitas kebangkrutan bank dengan variabel independen CAR, NPL dan LDR 

dengan menggunakan regresi logit, menunjukkan bahwa LDR berpengaruh 

signifikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,049 dan memiliki nilai koefisien yang 

negatif terhadap probabilitas kebangkrutan bank. Menurut Hidayati (2015) hal 

tersebut disebabkan karena jumlah kredit yang diberikan bank relatif rendah 

sedangkan dana yang dihimpun bank lebih tinggi dari pendapatan bunga sehingga 

probabilitas bank mengalami kebangkrutan menjadi tinggi. Hal yang sama juga 

diperoleh oleh Nugroho (2012) bahwa LDR memiliki pengaruh negatif signifikan 

yang menunjukkan fungsi bank dalam menyalurkan kredit belum bejalan dengan 

baik. Dengan demikian, rasio LDR yang tinggi menunjukkan kemampuan bank 

mengelola likuiditas yang rendah dan tingkat kesehatan yang rendah, yang dapat 
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mengakibatkan kemungkinan bank mengalami financial distress meningkat 

Choirina & Yuyetta (2015). Maka dari latar belakang diatas, dapat diperoleh 

hipotesis sebagai berikut: 

𝐇𝟔𝐚 : Rasio LDR berpengaruh positif terhadap perhitungan Distance to 

Default (DD) 

𝐇𝟔𝐛 : Rasio LDR berpengaruh positif terhadap perhitungan Z-Score  

9  

10  

11  

12  
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26 BAB III 

27 METODE PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

hubungan antara rasio CAMEL (CAR, NPL, ROE, NIM, LDR dan BOPO) terhadap 

financial distress. Perhitungan financial distress dilakukan dengan menggunakan 

distance to default (DD) dan z-score. Penelitian ini dilakukan agar dapat membantu 

pihak-pihak terkait (stakeholders) serta masyarakat dalam melihat dampak dari 

perhitungan kinerja keuangan (rasio CAMEL) terhadap financial distress. Objek 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank go public di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 Data pada penelitian ini menggunakan rentang waktu periode 2013-2017. 

Pemilihan periode penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui bagaimana tren 

lebih spesifik dan luas agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, serta 

meneliti indikasi financial distress pada perbankan dengan tahun terbaru. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 Penelitian saat ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan data sekunder 

yang didapatkan melalui laporan keuangan, laporan publikasi dan historis harga 

saham harian perusahaan. Data sekunder adalah data yang sudah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan lagi oleh peneliti. Untuk laporan keuangan bank didapatkan dari 

website BEI (www.idx.co.id), data harga saham yang diperoleh welalui website 

Yahoo! Finance (www.finance.yahoo.com) dan laporan publikasi bank yang 
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didapat dari website OJK (www.ojk.go.id) & website masing-masing bank. 

Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang 

merupakan gabungan dari data time series dan data cross section.  

 

3.3. Metode Pengambilan Sampel 

 Populasi dari penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, dengan alasan: perbankan merupakan sektor penyumbang terbesar 

apabila terjadi kondisi financial distress atau kebangkrutan. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan tujuan untuk 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 

Metode purposive sampling adalah tehnik pengambilan sampel dimana informasi 

yang dikumpulkan didasarkan dengan pertimbangan tertentu.  

Adapun kriteria sampel yang akan digunakan yaitu: 

1. Bank yang terdaftar di BEI dari periode 2013 sampai dengan 2017. 

2. Menyediakan laporan keuangan dan laporan publikasi yang lengkap setiap tahun 

selama periode 2013-2017. 

3. Memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

3.4. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

 Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) sebagai 

variabel terikat dan variabel independen (X) sebagai variabel bebas. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah financial distress yang diukur dengan (𝑌1)  
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distance to default (DD) dan (𝑌2) z-score. Sedangkan variabel independen (X) 

terdiri dari rasio permodalan yang diukur menggunakan CAR (𝑋1), rasio kualitas 

aset diukur menggunakan NPL (𝑋2), rasio rentabilitas diukur dengan ROE (𝑋3) dan 

NIM (𝑋4), rasio likuiditas diukur dengan LDR (𝑋5) dan rasio kualitas manajemen 

yang diukur dengan menggunakan BOPO (𝑋6). 

 Definisi operasional variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan untuk menguji dan menganalisis hipotesis. Definisi operasional 

variabel terikat dan bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

3.4.1. Variabel Dependen 

 Variabel dependen adalah variabel terikat yang dipengaruhi oleh adanya 

variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

financial distress yang diukur menggunakan metode distance to default (DD) dan 

z-score yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.4.1.1. Distance to Default 

Distance to default atau yang sering disebut dengan Merton Model (KMV 

Merton) berdasarkan pada model Black and Scholes (1973), Merton (1974) dan 

Zhang et al. (2015). Model Merton mengansumsikan bahwa adanya market value 

of assets (𝐴𝑡) yang diformulasikan sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

𝐴𝑡= Market value of assets  

𝐴𝑡 =  𝜀 (𝜇𝐴 ∆𝑡, 𝜎𝐴 √∆𝑡) 
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𝜇𝐴 = 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 

𝜎𝐴 = presentase simpangan baku (𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠) dari nilai aset 

 

Sedangkan menurut Black-Scholes pricing of call option di dalam Zhang et 

al. (2015), nilai ekuitas 𝐸𝑡 setiap saat sebelum jatuh tempo dapat ditulis sebagai: 

 

 

dimana r adalah suku bunga bebas (risk free rate), L adalah book value of firm’s 

debt, T adalah maturity time. 𝑑1 dan 𝑑2 dapat dihitung menggunakan perhitungan 

berikut:  

 

 

 

 

Harga Black-Scholes di (2) dapat menyediakan hubungan antara volatilitas 

ekuitas dan volatilitas aset adalah sebagai berikut: 

 

  

Model Merton menyiratkan bahwa current value of assets (𝐴0) dan volatilitas 

asetnya (𝜎𝐴) dapat diturunkan dari persamaan (2) dan (5) dengan t=0. 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

𝐸𝑡 =  𝐴𝑡𝑁(𝑑𝑡) − 𝐿𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)𝑁(𝑑2) 

𝑑1 =
ln(𝐴𝑡 𝐿⁄ ) + (𝑟 +

1
2

𝜎𝐴
2)(𝑇 − 𝑡)

𝜎𝐴√𝑇 − 𝑡
 

𝑑2 = 𝑑1 − 𝜎𝐴√𝑇 − 𝑡 

𝜎𝐸 = (
𝐴𝑡

𝐸𝑡
) 𝑁(𝑑1)𝜎𝐴 

𝐷𝐷 =
ln(𝐴0/𝐿) + (𝜇𝐴 −

1
2

𝜎𝐴
2) 𝑇

𝜎𝐴√𝑇
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Bank dapat dikatakan default (bangkrut) ketika hasil perhitungan DD = 0. 

  

3.4.1.2. Z-Score 

Untuk pengukuran z-score menggunakan perhitungan yang dilakukan oleh 

Zhang et al. (2015) dan Li et al. (2016) yaitu: 

 

 

di mana ROA adalah return on assets, E/A adalah rasio ekuitas dibagi dengan aset 

(Equity to Assets Ratio) dan 𝜎(𝑅𝑂𝐴) adalah standar deviasi dari ROA. Menurut Li 

et al. (2016) yang mengikuti serangkaian studi dari (Crouzille, Lepetit, and Tarazi, 

2004; Lepetit, Nys, Rous, and Tarazi, 2008; Barry, Lepetit and Tarazi, 2011), 

perhitungan z-score tersebut dapat dibagi menjadi dua komponen yaitu (
𝑅𝑂𝐴

𝜎(𝑅𝑂𝐴)
) 

adalah komponen ROA dan (
𝐸/𝐴

𝜎(𝑅𝑂𝐴)
) adalah komponen leverage.  

 

3.4.2. Variabel Independen 

 Untuk variabel independen, penulis menggunakan rasio CAMEL dengan 

rasio permodalan yang diproksikan menggunakan Capital Adequacy Ratio (CAR), 

rasio kualitas aset menggunakan rasio Non-Performing Loan (NPL), rasio kualitas 

manajemen menggunakan rasio Beban Operasional/Pendapatan Operasional 

(BOPO), rasio rentabilitas penulis menggunakan tiga indikator penting yaitu Return 

on Equity (ROE) dan Net Interest Margin (NIM). Dan yang terakhir untuk 

perhitungan likuiditas menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR). Berikut 

penjelasan dari masing-masing variabel independen serta rumusan perhitungannya: 

𝑍 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  
𝑅𝑂𝐴 + (𝐸/𝐴)

𝜎(𝑅𝑂𝐴)
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3.4.2.1. Capital Adequacy Ratio  

 Capital Adequacy Ratio (CAR) dihitung dengan membagi modal yang 

dimiliki bank dengan ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko 

pasar. Perhitungan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) untuk risiko kredit 

dan risiko pasar didasarkan pada nilai tercatat aset dalam neraca (setelah dikurangi 

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/CKPN). CAR memiliki rumus perhitungan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Adapun kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio CAR dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1. Kriteria Penilaian CAR 

Rasio Predikat 

CAR  12% Sangat Sehat 

9%  CAR < 12% Sehat 

8%  CAR < 9% Cukup Sehat 

6% < CAR < 8% Kurang Sehat 

CAR  6% Tidak Sehat 

Sumber: Bank Indonesia 

 

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔 𝑀𝑒𝑛𝑢𝑟𝑢𝑡 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 
𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡, 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

𝑑𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑥 100% 
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3.4.2.2. Non-Performing Loan 

Non-Performing Loan (NPL) merupakan rasio yang membandingkan 

seberapa banyak kredit bermasalah yang terjadi dari keseluruhan total kredit pada 

bank tersebut. NPL yang dipakai pada penelitian ini adalah NPL gross. Bank 

dikategorikan sehat apabila memiliki NPL  5% dan tidak sehat apabila memiliki 

NPL > 5%. NPL dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

Berikut kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio NPL dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.2. Kriteria Penilaian NPL 

Rasio Predikat 

0% < NPL < 2% Sangat Sehat 

2%   NPL < 5% Sehat 

  5%   NPL  8% Cukup Sehat 

8% < NPL  11% Kurang Sehat 

NPL > 11% Tidak Sehat 

Sumber: Bank Indonesia 

 

3.4.2.3. Beban Operasional/Pendapatan Operasional 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan rasio yang membandingkan antara total beban operasional dengan total 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
𝑥100% 
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pendapatan operasional. Perhitungan pada rasio BOPO dihitung per-posisi dan 

tidak disetahunkan. Adapun BOPO dapat dihitung sebagai berikut:  

 

 

 

3.4.2.4. Return on Equity 

Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengetahui tingkat laba setelah 

pajak dalam 12 bulan terakhir (per-posisi) dan dibandingkan dengan rata-rata total 

equity yang dimiliki bank (Nugroho, 2012). Yang dimaksud laba setelah pajak 

adalah laba bersih tahun berjalan setelah pajak. Rata-rata total ekuitas disebut juga 

dengan rata-rata modal inti. Perhitungan modal inti dilakukan berdasarkan 

ketentuan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang berlaku (SE BI Nomor 

13/30/DPNP. Adapun rumus perhitungan untuk ROE sebagai berikut: 

 

 

 

3.4.2.5. Net Interest Margin 

Rasio Net Interest Margin (NIM) adalah rasio keuangan yang diukur dengan 

membagi antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aktiva produktif bank. 

Pendapatan bunga bersih diperoleh setelah mengurangi total pendapatan bunga 

dengan total beban bunga dan disetahunkan. Sedangkan rata-rata aktiva produktif 

menurut SE BI Nomor 13/30/DPNP adalah seluruh aktiva produktif bank yang 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑥100% 
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menghasilkan bunga (interest bearing assets). Rasio NIM dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus yaitu: 

 

 

 

3.4.2.6. Loan to Deposit Ratio 

Loan to Deposit Ratio (LDR) mengukur total kredit yang diberikan kepada 

nasabah dan membaginya dengan dana pihak ketiga. Menurut SE BI Nomor 

13/30/DPNP, kredit yang dimaksudkan adalah kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain) dan dana pihak ketiga mencakup 

giro, tabungan, deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar bank). Berikut 

adalah rumus perhitungan dari rasio LDR: 

 

 

Berikut kriteria penilaian tingkat kesehatan rasio LDR dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3. Kriteria Penilaian LDR 

Rasio Predikat 

50% < LDR  75% Sangat Sehat 

75% < LDR  85% Sehat 

  85% < LDR  100% Cukup Sehat 

100% < LDR  120% Kurang Sehat 

LDR > 120% Tidak Sehat 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛  𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓
𝑥100% 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝐾𝑒𝑡𝑖𝑔𝑎
𝑥100% 
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Sumber: Bank Indonesia 

 Adapun pada tabel 3.2. berikut ini merupakan rangkuman dari rasio 

keuangan yang menjadi variabel independen dari penelitian ini, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 3.4. Perhitungan Rasio Keuangan 

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 

Sumber: Surat Edaran BI Nomor 13/30/DPNP (Lampiran 14) 

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

 3.4.3.1. Periode Listing 

 Menurut Peraturan Nomor 1-I tentang penghapusan pencatatan (delisting) 

dan pencatatan kembali (relisting) saham di Bursa, pencatatan (listing) adalah 

pencantuman suatu efek dalam daftar efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat 
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diperdagangkan di Bursa. Sedangkan periode listing adalah lamanya perusahaan 

tercatat di Bursa Efek dari waktu pertama kali masuk Bursa (IPO) sampai dengan 

tahun pengamatan penelitian ini. IPO (Initial Public Offering) merupakan saham 

suatau perusahaan yang pertama kali dilepas untuk ditawarkan atau dijual kepada 

masyarakat/publik.  

Hal ini dilakukan guna mengetahui apakah perbankan mendapatkan kontrol 

dari pasar (market discipline) yaitu deposan dan pemegang saham. Dimana bank 

yang semakin lama terdaftar di Bursa akan memiliki potensi financial distress yang 

rendah karena adanya kontrol dari pasar. Pengukuran periode listing diukur secara 

tahunan (tidak dihitung bulanan). Bank akan diberi skor berdasarkan lamanya bank 

tersebut terdaftar di Bursa. Untuk bank yang memiliki IPO pada tahun 2017 diberi 

skor 1, tahun 2016 skornya 2 dan seterusnya. 

 

3.5. Hubungan antara Variabel Dependen dan Variabel Independen 

 Untuk mengukur financial distress perusahaan dapat menggunakan metode-

metode diantaranya berdasarkan rasio keuangan dan berdasarkan pendekatan 

berbasis pasar (market based). Di dalam pengukuran variabel dependen (𝑌1) 

distance to default menggunakan pendekatan berbasis pasar yaitu harga saham dan 

jumlah saham beredar. Sedangkan untuk pengukuran variabel dependen (𝑌2) z-

score menggunakan rasio keuangan yaitu return on assets (ROA) dan standar 

deviasinya. 

 CAMELS merupakan indikator pengukuran kesehatan bank yang 

ditetapkan oleh regulator perbankan di Indonesia yang sekarang digantikan oleh 
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RBBR. Pengukuran CAMELS juga dapat digunakan untuk mengukur probabilitas 

kegagalan bank. CAMELS yang berisikan rasio-rasio keuangan yaitu rasio 

kecukupan modal, rasio kualitas aset, rasio kualitas manajemen, rasio rentabilitas, 

rasio likuiditas dan rasio sensitivitas terhadap pasar dimana setiap perhitungan 

rasionya dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan atau probabilitas dari 

kebangkrutan bank. Menurut Nil Gunsel (2007) menyatakan bahwa dari hasil 

analisis mereka menunjukkan kalau informasi keuangan dan akuntansi adalah cara 

yang efisien untuk menunjukkan karakteristik lembaga keuangan yang gagal dan 

keuangan yang tidak gagal. 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode 

pengumpulan data arsip (archival) yaitu metode pengumpulan data di basis data. 

Data tersebut berupa laporan keuangan, laporan publikasi dan daftar harga saham 

harian perbankan konglomerat yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2013-2017. 

 

3.7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Winarno (2011), statistik deskriptif dapat memberikan gambaran 

atau deskripsi dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (mean), standar 

deviasi, nilai maksimum, nilai minimum, dan probability Jarque-Bera. Tujuan dari 
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dilakukannya analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana kesesuaian variabel 

yang diteliti dengan tolak ukur yang ada atau yang telah di tetapkan. 

 

3.7.2. Analisis Persamaan Regresi 

Model regresi berganda merupakan model yang digunakan dalam penelitian 

ini, dimana menurut Gujarati (2006) model regresi berganda adalah model yang 

memiliki lebih dari satu variabel penjelas. Analisis regresi linear berganda 

(Multiple Regression Analysis) merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengevaluasi determinan masing-masing dari ukuran DD dan z-score. Pada 

penelitian ini, data diolah menggunakan program Eviews 10 dan model regresi 

dinyatakan sebagai berikut: 

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 
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LDR   = Loan to Deposit Ratio 

LISTING  = Periode Listing 

𝜀    = Estimasi Error 

i   = Cross Section Identifiers 

t   = Time Series Identifiers 

 

3.7.3. Analisis Regresi Data Panel  

Data panel merupakan gabungan antara data runtun waktu (time series) dan 

data seksi silang (cross section) (Winarno, 2011). Data runtun waktu (time series) 

yang merupakan data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu, dan Data 

seksi silang (cross section) yang merupakan data yang terdiri dari satu atau lebih 

variabel yang dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu (Winarno, 2011). Metode 

regresi data panel mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan data 

time series atau cross section, yaitu: (1) Data panel yang merupakan gabungan dua 

data time series dan cross section sehingga mampu menyediakan data yang lebih 

banyak sehingga akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar; (2) 

Menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (ommited-variabel) 

(Widarjono, 2009). 

Widarjono (2009) mengatakan bahwa terdapat tiga pendekatan yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu Model 

Common Effect, Model Fixed Effect, dan Model Random Effect. Menentukan model 
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yang akan digunakan dapat dilakukan dengan menganalisi data panel melalui 

beberapa bengujian. Menurut Widarjono (2009), langkah pengujian yang harus 

dilakukan untuk menentukan model estimasi yang tepat, yaitu: 

a. Uji Chow 

Pengambilan keputusan untuk hipotesis yang ada di dalam uji Chow 

dilakukan melalui uji statistik F dan uji statistik log likelihood ratio (uji LR) 

(Widarjono, 2009). Dengan hipotesis yang digunakan adalah (Widarjono, 2009): 

Ho: Menggunakan model common effect 

Ha: Menggunakan Model fixed effect 

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria penerimaan yang 

dilakukan adalah Ho diterima jika nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square 

> 0,05 dan Ha diterima jika nilai probabilitas pada Cross Section Chi Square < 0,05. 

Jika Ha diterima, maka pengujian akan dilanjutkan ke Uji Hausman. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman dilakukan untuk mengetahui model regresi terbaik yang akan 

digunakan yaitu antara model fixed effect atau random effect (Widarjono, 2009).  

Hipotesis yang digunakan oleh (Widarjono, 2009) dalam uji Hausman adalah:  

Ho = Menggunakan model Random Effect  

Ha = Menggunakan model Fixed Effect  

Dengan tingkat signifikansi/α sebesar 5%, maka kriteria penerimaan yang 

dilakukan adalah Ho diterima jika nilai probabilitas pada Cross Section Random > 

0,05 dan Ha diterima jika nilai probabilitas pada Cross Section Random < 0,05. 
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3.7.4. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan salah satu distribusi yang sering digunakan 

dalam statistik. Distribusi ini sangat penting, karena banyak sekali uji statistik yang 

memerlukan data berdistribusi normal. Menguji normalitas data gunanya untuk 

memenuhi sebagian dari syarat analisis parametrik. Normalitas suatu variabel 

umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistik. 

Terdapat dua acara yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data 

dengan menggunakan program Eviews, yaitu dengan histogram residual dan uji 

Jarque-Bera (Winarno, 2011). Pada penelitian ini ui normalitas didasarkan pada uji 

Jarque-Bera. Hipotesis yang akan diuji menurut Winarno (2011) adalah: 

Ho: Residual data terdistribusi normal 

Ha: Residual data tidak terdistribusi normal 

Kriteria penerimaan hipotesis yang dilakukan dengan tingkat signifikansi/α sebesar 

5%, adalah:  

- Ho diterima jika nilai probability pada hasil pengujian > 0.05  

- Ha diterima jika nilai probability pada hasil pengujian < 0.05 

 

3.7.5. Uji Asumsi Klasik 

Sebuah model regresi yang akan digunakan dalam melakukan peramalan 

sebuah model yang baik adalah model dengan kesalahan peramalan yang seminimal 

mungkin (Santoso, 2009). Menurut Kuncoro (2013), suatu model regresi yang valid 

atau baik harus memenuhi kriteria BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Estimated). 
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Untuk dapat mengetahui apakah model regresi yang gunakan dalam penelitian telah 

memenuhi kriteria BLUE, maka dilakukan uji prasyarat regresi linear berganda, 

yaitu uji Asumsi Klasik. 

3.7.5.1. Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas merupakan keadaan adanya hubungan linear antara 

variabel independen dalam regresi linear berganda (Gujarati dan Porter, 2010). 

Sehingga uji ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi dalam 

penelitian yang dilakukan ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. 

Menurut Gujarati dan Poter (2010), gejala multikolinieritas dapat diidentifikasi 

melalui beberapa indikator, yaitu: 

 

1. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan  

Nilai koefisien determinasi (R2) merupakan nilai yang menjelaskan seberapa 

kuat variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen cenderung 

tinggi, namun hanya sedikit variabel independen yang signifikan. 

 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variael penjelas 

Dengan melakukan analisa correlation matrix dapat diketahui hubungan antara 

dua atau lebih variabel independen secara bersama–sama mempengaruhi satu 

variabel independen lain. Jika hasil analisa correlation matrix antar variabel 

yang memiliki korelasi sebesar 0.85, maka model tersebut mengandung unsur 

multikolinearitas. Jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0.85, maka model 

tersebut lolos uji multikolinearitas. 
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3.7.5.2. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2011), tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji 

apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara error pada periode t 

dengan error pada periode sebelumnya (t-1). Terdapat beberapa cara untuk 

memeriksa keadaan autokorelasi, salah satunya dengan uji durbin-watson 

(Winarno, 2011). Hipotesis yang dibangun pada uji durbin-watson adalah: 

Ho: Tidak terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Ha: Terdapat unsur autokorelasi dalam model 

Kriteria penerimaan hipotesis yang dilakukan Winarno (2011) dalam membangun 

hipotesis diatas yaitu: 

- Ho diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≥ D-W ≤ 2.46 

- Ha diterima apabila D-W stat berada pada nilai = 1.54 ≤ D-W ≥ 2.46 

3.7.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Widarjono (2009), heteroskedastisitas merupakan kondisi saat 

variabel gangguan (error terms) mempunyai rata-rata yang tidak nol atau 

mempunyai varian yang tidak konstan atau variabel gangguan saling berhubungan 

antara satu observasi dengan observasi lain. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain, jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Kurniasari & 

Ghozali, 2013). 
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Winarno (2011) menjelaskan terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi adanya hetertoskedastisitas, dan salah satu metode 

yang dapat digunakan adalah uji park yaitu dengan melihat nilai probabilitas 

masing-masing variabel independen melalui uji T, dimana setelah melakukan 

perubahan variabel dependen menjadi log (residual)2. Hipotesis yang dibangun 

pada uji park adalah: 

Ho: Tidak terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Ha: Terdapat unsur heteroskedastisitas dalam model 

Kriteria penerimaan hipotesis yang dilakukan oleh Gujarati (2006) dalam 

membangun hipotesis diatas dengan signifikansi/α sebesar 5%, yaitu:  

- Ho diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≥ 0.05 

- Ha diterima apabila nilai probabilitas Chi-Square ≤ 0.05 

 

3.8. Uji Hipotesis 

3.8.1. Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi atau Adjusted R2 merupakan uji yang mengukur sejauh 

mana kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen. Besarnya nilai Adjusted R2 berada di antara 0 dan 1. Semakin 

mendekati 1, maka semakin besar kemampuan variabel independen untuk 

menjelaskan pengaruhnya kepada variabel denpenden (Winarno, 2011). 
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3.8.2. Uji Simultan (Uji-F) 

Uji F merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2009). Acuan untuk pengambilan keputusan pada uji F 

berdasarkan dengan signifikansi/α sebesar 5%:  

 Berdasarkan nilai F hitung dan F tabel: 

- Jika nilai F hitung > F tabel, maka variabel independen secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

- Jika nilai F hitung < F tabel, maka variabel independen secara bersama-

sama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

 Berdasarkan nilai signifikansi:  

- Jika nilai Sig. < 0,05 maka, variabel variabel independen secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

- Jika nilai Sig. > 0,05 maka variabel independen secara bersama-sama tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

 

3.8.3. Uji Signifikansi Individu (Uji-T)  

Uji T merupakan suatu prosedur yang hasil sampel dapat digunakan untuk 

memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis. Keputusan untuk menerima atau 

menolak Ho dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data 

(Widarjono, 2009). Uji t ini dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis 
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penelitian bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel X (Rasio CAMEL) 

dengan varabel 𝑌1 (Distance to Default) dan 𝑌2 (Z-Score).  

Uji keberartian koefisien (βi) dilakukan dengan statistik-t. Hal ini digunakan 

untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Adapun 

model hipotesis yang dapat dibangun oleh hipotesis H2a, H2b, H3a, H3b, H6a, H6b 

yang memiliki hipotesis positif (Widarjono, 2009): 

Ha: βi > 0, berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap variabel 

dependen 

Sedangkan model hipotesis untuk H1a, H1b, H4a, H4b, H5a, H5b yang memiliki 

hipotesis negatif (Widarjono, 2009): 

Ha: βi< 0, berarti variabel independen berpengaruh negatif terhadap variabel 

dependen 

Kriteria pengujiannya adalah apabila:  

 Nilai probabilitas (p-value) < α (α = 5%) maka hipotesis diterima atau dinyatakan 

signifikan, artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen,  

 Sedangkan apabila nilai probabilitas (p-value) > dari α (α = 5%) maka hipotesis 

ditolak atau dinyatakan tidak signifikan, artinya secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sektor 

perbankan yang terdaftar dan telah go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2013-2017. BEI dipilih sebagai sumber data utama karena BEI merupakan 

pasar saham terbesar dan paling utama di Indonesia. Pemilihan sampel ditentukan 

dengan metode purposive sampling dengan kriteria yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan proses seleksi sampel 

dalam penelitian ini. 

Tabel 4.1. Kriteria Pemilihan Sampel 

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 

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

 Pada tabel 4.1. diatas dapat dilihat adanya outliers sebanyak 18 dan 21 data. 

Outliers adalah data yang memiliki karakteristik unik, seperti memiliki 

penyimpangan yang berbeda jauh jika dibandingkan dengan obervasi lainnya. 
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Berdasarkan tabel 4.1. dijelaskan bahwa terdapat 33 sampel perbankan yang 

dijadikan data pada penelitian ini, berikut ini nama-nama perbankan yang 

digunakan sebagai sampel: 

Tabel 4.2. Perusahaan Sampel 

No. 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

Tahun 

Listing 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 2003 

2 BABP Bank MNC International Tbk 2014 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 2007 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 2007 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk 2006 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 2013 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1996 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2001 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2003 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2009 

11 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 1989 

12 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 2001 

13 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 2010 

14 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2012 

15 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 2002 

16 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 2013 

17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 2003 

18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 1999 

19 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1989 

20 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 1989 

21 BNLI Bank Permata Tbk 1990 

22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 2010 

23 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2008 

24 BVIC Bank Victoria International Tbk 1999 

25 INPC Bank Artha Graha International Tbk 1990 

26 MAYA Bank Mayapada International Tbk 1997 

27 MCOR Bank China Construction Bank Ind. Tbk 2007 

28 MEGA Bank Mega Tbk 2000 

29 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 2013 

30 NISP Bank OCBC NISP Tbk 1994 

31 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 2013 

32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1982 

33 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 2006 

Sumber: Hasil olahan penulis, 2018 
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4.2. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum 

atas variabel-variabel independen dalam penelitian yang meliputi nilai rata-rata 

(mean), nilai maksimal (max), nilai minimum (min), serta nilai standar deviasi dari 

masing-masing variabel. Dengan statistic deskriptif, variabel-variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini akan dijelaskan. Selain itu, statistic deskriptif juga 

akan menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan Eviews 10 diperoleh hasil 

analisis deskriptif sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

 Statistik Deskriptif Distance to Default 

 DD CAR NPL BOPO ROE NIM LDR LISTING 

Mean 0.394640 18.88007 2.588707 86.67782 8.501156 5.187075 84.95660 12.86395 

Median 0.300501 17.96000 2.270000 86.38000 9.650000 4.860000 86.82000 12.00000 

Maximum 2.529676 87.49000 8.830000 195.7000 34.11000 13.04000 140.7200 33.00000 

Minimum 0.032576 8.020000 0.000000 33.28000 -83.76000 1.220000 42.02000 0.000000 

Std. Dev. 0.369299 6.939361 1.699939 19.62013 14.50671 2.023858 14.51561 8.196758 

Skewness 3.735778 6.643834 1.159473 2.110906 -3.173936 1.101727 -0.388388 0.425010 

Kurtosis 21.01085 66.20459 4.821418 13.02560 17.70534 5.229014 4.725997 2.270996 

         

Jarque-Bera 2328.817 25549.72 53.25734 724.8098 1571.323 60.17026 21.94249 7.680622 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.021487 

         

Sum 58.01213 2775.230 380.5400 12741.64 1249.670 762.5000 12488.62 1891.000 

Sum Sq. Dev. 19.91177 7030.590 421.9099 56202.60 30724.93 598.0162 30762.65 9809.279 

         

Observation 147 147 147 147 147 147 147 147 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 
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28 Tabel 4.4. 

Statistik Deskriptif Z-Score 

 Z_SCORE CAR NPL BOPO ROE NIM LDR LISTING 

Mean 4.542489 19.42688 2.645972 87.26611 7.649236 5.282500 85.19132 12.68056 

Median 4.254975 18.30500 2.365000 86.97000 8.985000 4.905000 86.76000 12.00000 

Maximum 15.47856 87.49000 8.830000 195.7000 29.89000 13.04000 140.7200 34.00000 

Minimum -1.624007 8.020000 0.000000 33.28000 -83.76000 1.220000 42.02000 0.000000 

Std. Dev. 3.231835 7.690843 1.770879 19.92636 14.43308 2.119804 15.23993 8.397180 

Skewness 0.694806 5.316775 0.981847 2.014143 -3.220032 1.022330 -0.190777 0.467165 

Kurtosis 3.950090 45.20083 4.189407 12.27511 17.60487 4.758651 4.713693 2.344146 

         

Jarque-Bera 17.00215 11363.89 31.62470 613.5291 1528.661 43.64093 18.49396 7.818697 

Probability 0.000203 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.020054 

         

Sum 654.1185 2797.470 381.0200 12566.32 1101.490 760.6800 12267.55 1826.000 

Sum Sq. Dev. 1493.600 8458.317 448.4499 56779.57 29788.89 642.5801 33212.54 10083.31 

         

Observation 144 144 144 144 144 144 144 144 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Pada bagian ini, penjelasan didasarkan dari data masing-masing variabel 

berdasarkan model yang telah diolah. Pembahasan terdiri atas nilai rata-rata (mean), 

nilai maksimum (max), nilai minimum (min) dan nilai standar deviasi dari masing-

masing variabel. Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel tersebut, 

dapat diuraikan mengenai penjelasan statistik deskriptif dari setiap variabel 

penelitian, yaitu: 

4.2.1.1. Financial Distress (DD) 

 Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa dari 147 perbankan yang 

dipakai dalam penelitian ini, variabel financial distress yang diukur dengan 

distance to default merupakan variabel dependen pertama (Y1) dalam penelitian 

ini. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.3., variabel distance to default 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,394640 dan nilai standar deviasi 
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0,369299. Hal ini menunjukkan bahwa nilai mean lebih tinggi dibandingkan standar 

deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan 

baik.  

 Berdasarkan tabel 4.3., nilai maksimum DD sebesar 2,529676 dimiliki oleh 

Bank Central Asia Tbk pada tahun 2016, sedangkan untuk nilai minimum sebesar 

0,032576 terjadi pada Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tahun 2015. Nilai 

maksimum menunjukkan bahwa bank tersebut terindikasi kondisi financial distress 

paling kecil dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa bank tersebut terindikasi kondisi 

financial distress paling besar dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama 

periode penelitian. 

 

4.2.1.2. Financial Distress (Z-Score) 

 Variabel financial distress yang diukur dengan Z-Score merupakan variabel 

dependen kedua (Y2) dalam penelitian ini, yang diukur menggunakan Z-Score pada 

periode penelitian. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan 

menggunakan software Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.4., variabel 

Z-Score memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,542489 dan nilai standar deviasi 

3,231835. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean lebih tinggi 

dibandingkan standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera sebesar 17,00215 atau lebih 

besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. 
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 Dari 144 observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.4., nilai maksimum 

Z-Score sebesar 15,47856 dimiliki oleh Bank Central Asia Tbk pada tahun 2015, 

sedangkan nilai minimum sebesar -1,624007 terjadi pada Bank Pembangunan 

Daerah Banten Tbk tahun 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa bank 

tersebut memiliki z-score tinggi yang berarti terhindar jauh dari kondisi financial 

distress dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian, 

sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa bank tersebut terindikasi kondisi 

financial distress paling besar karena memiliki z-score rendah dibandingkan 

dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian. 

 

4.2.1.3. Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 Variabel CAR merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan modal dibagi dengan ATMR. Berdasarkan pengolahan data yang 

dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, seperti yang disajikan pada 

tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel CAR memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

18,88007 & nilai standar deviasi 6,939361 untuk pengukuran DD (Y1) dan mean 

sebesar 19,42688 & nilai standar deviasi 7,690843 untuk pengukuran Z-Score (Y2). 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean keduanya lebih tinggi 

dibandingkan standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini 

terdistribusi dengan baik. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum CAR sebesar 87,49000 dimiliki oleh Bank Nationalnobu Tbk pada 

tahun 2013, sedangkan nilai minimum sebesar 8,020000 terjadi pada Bank 
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Pembangunan Daerah Banten Tbk tahun 2015. Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa bank tersebut memiliki kecukupan modal terbesar dibandingkan dengan 

bank-bank lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 

menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki kecukupan modal paling kecil 

dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian. 

 

4.2.1.4. Non-Performing Loan (NPL) 

 Variabel NPL merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan total kredit bermasalah dibagi dengan total kredit. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, seperti 

yang disajikan pada tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel NPL memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 2,588707 & nilai standar deviasi 1,699939 untuk pengukuran DD 

(Y1) dan mean sebesar 2,645972 & nilai standar deviasi 1,770879 untuk 

pengukuran Z-Score (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean 

keduanya lebih tinggi dibandingkan standar deviasi yang membuktikan bahwa data 

di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera keduanya 

adalah sebesar 53,25734 & 31,62470 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan 

bahwa data terdistribusi dengan normal. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum NPL sebesar 8,830000 dimiliki oleh Bank Permata Tbk pada tahun 

2016, sedangkan nilai minimum sebesar 0.000000 terjadi pada Bank Nationalnobu 

Tbk tahun 2013-2016. Nilai maksimum menunjukkan bahwa bank tersebut 

memiliki kredit bermasalah terbesar dibandingkan dengan bank-bank lainnya 
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selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa bank 

tersebut memiliki kredit bermasalah paling kecil dibandingkan dengan bank-bank 

lainnya selama periode penelitian. 

 

4.2.1.5. Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

Variabel BOPO merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel BOPO 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 86,67782 & nilai standar deviasi 19,62013 

untuk pengukuran DD (Y1) dan mean sebesar 87,26611 & nilai standar deviasi 

33,28000 untuk pengukuran Z-Score (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata mean keduanya lebih tinggi dibandingkan standar deviasi yang membuktikan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik.  

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum BOPO sebesar 195,7000 dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah 

Banten Tbk pada tahun 2016, sedangkan nilai minimum sebesar 33,28000 terjadi 

pada Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk tahun 2013. Nilai maksimum 

menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki beban operasional/pendapatan 

operasional terbesar dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode 

penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki 

operasional/pendapatan operasional paling kecil dibandingkan dengan bank-bank 

lainnya selama periode penelitian. 
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4.2.1.6. Return on Equity (ROE) 

Variabel ROE merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan laba sebelum pajak dibagi dengan total ekuitas. Berdasarkan 

pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software Eviews 10, seperti 

yang disajikan pada tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel ROE memiliki nilai rata-rata 

(mean) sebesar 8,501156 & nilai standar deviasi 14,50671 untuk pengukuran DD 

(Y1) dan mean sebesar 7,649236 & nilai standar deviasi 14,43308 untuk 

pengukuran Z-Score (Y2). Nilai rata-rata mean keduanya lebih rendah 

dibandingkan standar deviasi yang menunjukkan bahwa data di dalam variabel ini 

tidak terdistribusi dengan baik dikarenakan adanya perubahan angka yang 

signifikan dari hasil perbankan itu sendiri. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3., nilai maksimum ROE 

sebesar 34,11000 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 

2013, sedangkan nilai minimum sebesar -83,76000 terjadi pada Bank 

Pembangunan Daerah Banten Tbk tahun 2016. Sedangkan pada tabel 4.4., nilai 

maksimum ROE sebesar 29,89000 dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk pada tahun 2015, sedangkan nilai minimum sebesar -83,76000 terjadi pada 

Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk tahun 2016.Nilai maksimum menunjukkan 

bahwa bank tersebut memiliki tingkat pengembalian modal terbesar dibandingkan 

dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum 

menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki tingkat pengembalian modal paling 

kecil dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian. 
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4.2.1.7. Net Interest Margin (NIM) 

Variabel NIM merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel NIM 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 5,187075 & nilai standar deviasi 2,023858 

untuk pengukuran DD (Y1) dan mean sebesar 5,282500 & nilai standar deviasi 

2,119804 untuk pengukuran Z-Score (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata mean keduanya lebih tinggi dibandingkan standar deviasi yang membuktikan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera 

keduanya adalah sebesar 60,17026 & 43,64093 atau lebih besar dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum NIM sebesar 13,04000 dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah 

Banten Tbk pada tahun 2013, sedangkan nilai minimum sebesar 1,220000 terjadi 

pada Bank QNB Indonesia Tbk tahun 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa 

bank tersebut memiliki pendapatan bunga bersih dari aktiva produktif terbesar 

dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai 

minimum menunjukkan bahwa bank tersebut pendapatan bunga bersih dari aktiva 

produktif terkecil dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode 

penelitian. 
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4.2.1.8. Loan to Deposit Ratio (LDR) 

Variabel LDR merupakan variabel independen dalam penelitian ini yang 

diukur dengan kredit yang diberikan dibagi dengan simpanan dana pihak ketiga. 

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan software 

Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.3. dan tabel 4.4., variabel LDR 

memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 84,95660 & nilai standar deviasi 14,51561 

untuk pengukuran DD (Y1) dan mean sebesar 85,19132 & nilai standar deviasi 

15,23993 untuk pengukuran Z-Score (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-

rata mean keduanya lebih tinggi dibandingkan standar deviasi yang membuktikan 

bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi dengan baik. Probability Jarque-Bera 

keduanya adalah sebesar 21,94249 & 18,49396 atau lebih besar dari 0,05 yang 

menunjukkan bahwa data terdistribusi dengan normal. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum LDR sebesar 140,7200 dimiliki oleh Bank Woori Saudara Indonesia 

1906 Tbk pada tahun 2013, sedangkan nilai minimum sebesar 42,02000 terjadi 

pada Bank Mitraniaga Tbk tahun 2017. Nilai maksimum menunjukkan bahwa bank 

tersebut memiliki kredit dari total DPK terbesar dibandingkan dengan bank-bank 

lainnya selama periode penelitian, sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa 

bank tersebut kredit dari total DPK terkecil dibandingkan dengan bank-bank 

lainnya selama periode penelitian. 
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4.2.1.9. Periode Listing (LISTING) 

Variabel LISTING merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini yang 

diukur dengan memberikan skor (sesuai lamanya tahun) sejak terdaftar di BEI 

sampai dengan tahun penelitian. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan 

dengan menggunakan software Eviews 10, seperti yang disajikan pada tabel 4.3. 

dan tabel 4.4., variabel LISTING memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 12,86395 

& nilai standar deviasi 8,196758 untuk pengukuran DD (Y1) dan mean sebesar 

12,68056 & nilai standar deviasi 8,397180 untuk pengukuran Z-Score (Y2). Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai rata-rata mean keduanya lebih tinggi dibandingkan 

standar deviasi yang membuktikan bahwa data di dalam variabel ini terdistribusi 

dengan baik. Probability Jarque-Bera keduanya adalah sebesar 7,680622 & 

7,818697 atau lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa data terdistribusi 

dengan normal. 

 Dari observasi sampel yang ditunjukan dari tabel 4.3. dan tabel 4.4., nilai 

maksimum LISTING untuk pengukuran DD (Y1) sebesar 33,00000 dimiliki oleh 

Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 2016, nilai maksimum untuk pengukuran Z-

Score (Y2) sebesar 34,00000 dimiliki oleh Bank Pan Indonesia Tbk pada tahun 

2017. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,00000 terjadi pada Bank Mestika 

Dharma Tbk tahun 2013, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk tahun 2013, 

Bank Maspion Indonesia Tbk tahun 2013 dan Bank Mitraniaga Tbk tahun 2013. 

Nilai maksimum menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki periode listing 

terlama dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian, 
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sedangkan nilai minimum menunjukkan bahwa bank tersebut periode listing 

terpendek dibandingkan dengan bank-bank lainnya selama periode penelitian. 

  

4.3. Analisis Data Panel 

 Untuk memilih model apa yang paling tepat digunakan dalam analisis antara 

model common effect, fixed effect, atau random effect yang dilakukan Uji Chow 

dan Uji Hausman. 

4.3.1. Uji Chow 

 Uji Chow dilakukan pada hasil regresi persamaan dengan fixed effect. Hasil 

dari Uji Chow disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.5. Hasil Uji Chow Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Tabel 4.6. Hasil Uji Chow Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.5. dan tabel 4.6. di atas, diketahui probabilitas Chi- 

Square hasil regresi persamaan model regresi keduanya dengan menggunakan fixed 

effect yaitu sebesar 0,0000. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. 
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Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dikatakan bahwa hasil 

regresi persamaan dalam penelitian ini meggunakan model fixed effect dan 

dilanjutkan ke uji Hausman. 

4.3.2. Uji Hausman 

 Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model estimasi regresi data 

panel antara fixed effect dan random effect. Uji hausman dilakukan pada hasil 

model regresi dengan random effect. Hasil uji hausman disajikan dalam tabel 4.7. 

dan tabel 4.8. berikut ini: 

Tabel 4.7. Hasil Uji Hausman Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Tabel 4.8. Hasil Uji Hausman Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 4.7. dan tabel 4.8. diatas, diketahui probabilitas Cross-

section random hasil regresi persamaan dengan random effect sebesar 0,0024 dan 

0,0499. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil regresi persamaan dalam penelitian ini menggunakan model 

fixed effect.  
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4.4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual hasil regresi 

persamaan terdistribusi normal atau tidak, karena data yang berdistribusi normal 

merupakan salah satu syarat untuk melakukan teknik analisis regresi data panel. 

Hasil uji normalitas pada dua pengukuran variabel financial distress disajikan 

dalam gambar 4.1. dan gambar 4.2. berikut ini: 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Gambar 4.2. Hasil Uji Normalitas Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 
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Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews 10, seperti yang 

tampak disajikan pada gambar 4.1. dan gambar 4.2. di atas menunjukkan bahwa 

semua variabel telah terdistribusi dengan normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

probability Jarque-Bera yang lebih besar dari 5% yaitu 0,085657 dan 0,086958. 

Dengan hasil ini maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal 

dengan jumlah observasi sebanyak 147 dan 144 observasi. 

 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi yang 

digunakan dapat melakukan estimasi terbaik. Menurut Winarno (2011:5.11) 

masalah dalam analisis regresi linier yang sering dijumpai adalah multikolinearitas, 

heteroskedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

4.5.1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas yang digunakan adalah untuk menguji ada atau 

tidaknya variabel korelasi linear antar variabel independen. Salah satu syarat di 

dalam uji asumsi klasik adalah tidak adanya untur multikolinearitas. 

Syarat untuk menguji multikolinearitas adalah dengan melihat koefisien 

korelasi. Apabila koefisien cukup tinggi diatas 0.85 maka diduga terdapat masalah 

multikolinearitas pada model penelitian maupun sebaliknya. Di dalam uji asumsi 

klasik data yang diperoleh tidak boleh terkena unsur multikolinearitas. Cara untuk 
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melihat masalah didalam multikolinearitas dengan menggunakan correlation 

matrix seperti tabel 4.9. dibawah ini. 

Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitas Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

29 Syarat untuk menguji multikolinieritas adalah dengan melihat koefisien 

korelasi dari masing-masing variabel independen. Apabila koefisien antar variabel 

independen kurang dari 0.85 (menurut Gujarati) maka dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel independen tidak ada unsur multikoleniaritas.  

30 Hasil yang didapat dari correlation matrix pada tabel 4.9. diatas 

menunjukkan korelasi antar variabel seluruhnya kurang dari 0.85, artinya tidak ada 

unsur multikoleniaritas di dalam variabel distance to default (Y1). Sedangkan untuk 

hasil dari uji multikolinearitas z-score dapat dilihat pada tabel 4.10. dibawah ini: 

31  

Tabel 4.10. Hasil Uji Multikolinearitas Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 CAR NPL BOPO ROE NIM LDR LISTING 

CAR 1.000000       

NPL -0.290395 1.000000      

BOPO -0.175150 0,475614 1.000000     

ROE 0.069498 -0,429882 -0.826566 1.000000    

NIM 0,013438 0,031027 -0.294567 0.287562 1.000000   

LDR -0,199524 0.092897 -0.240866 0.143127 0.230626 1.000000  

LISTING -0,227056 0.201048 0.031226 -0.054887 -0.006762 0.216864 1.000000 

 CAR NPL BOPO ROE NIM LDR LISTING 

CAR 1.000000       

NPL -0.304291 1.000000      

BOPO -0.198722 0.483040 1.000000     

ROE 0.082270 -0.455240 -0.829242 1.000000    

NIM 0.071682 -0.004548 -0.321240 0.280960 1.000000   

LDR -0.195504 0.137692 -0.225160 0.116400 0.265914 1.000000  

LISTING -0.297565 0.225259 0.072341 -0.050311 -0.047624 0.238463 1.000000 
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Untuk hasil yang didapat dari correlation matrix pada tabel 4.10. 

menunjukkan korelasi antar semua variabel kurang dari 0.85, yang berarti tidak ada 

unsur multikoleniaritas di dalam variabel Z-Score (Y2). 

4.5.2. Uji Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya hubungan 

antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. Pengujian yang 

dilakukan adalah dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). Tabel 4.11. 

dan tabel 4.12. menunjukkan hasil uji autokorelasi yang tampak berikut ini: 

Tabel 4.11. Hasil Uji Autokorelasi Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, seperti yang disajikan 

pada tabel 4.11. bahwa nilai Durbin-Watson (DW) stat dalam model penelitian 

distance to default sebesar 1,938268 yang artinya bahwa nilai DW sesuai dengan 

kriteria yang telah ditetapkan pada tabel Durbin-Watson =5%, yaitu harus antara 

1,8160 sampai dengan 2,184. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian 

untuk pengukuran distance to default tidak mengalami autokorelasi. 
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Tabel 4.12. Hasil Uji Autokorelasi Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 Sedangkan untuk uji autokorelasi z-score, berdasarkan pengolahan data 

yang telah dilakukan menggunakan Eviews 10 seperti yang disajikan pada tabel 

4.12. bahwa nilai Durbin-Watson (DW) stat dalam model penelitian z-score sebesar 

1,874697 yang artinya bahwa nilai DW sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan 

pada tabel Durbin-Watson =5%, yaitu harus antara 1,8151 sampai dengan 2,1849. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian untuk pengukuran z-score 

tidak mengalami autokorelasi. 

4.5.3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan variabel 

independen terhadap resid kuadrat atau terhadap logaritma natural resid (LN resid). 

Apabila p-value > 0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya heteroskedastisitas pada 

data. Sebaliknya, jika p-value < 0.05 maka adanya heteroskedastisitas pada model 

penelitian. Tabel 4.13. menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang tampak 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.13. Hasil Uji Heteroskedastisitas Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Tabel 4.14. Hasil Uji Heteroskedastisitas Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 

Dependent Variable: RES2 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/27/18    Time: 21:23 

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 0.000323 1.212156 0.2281 

NPL -0.001401 0.001621 -0.864367 0.3893 

BOPO 8.54E-06 0.000205 0.041664 0.9668 

ROE 2.82E-05 0.000210 0.134707 0.8931 

NIM 0.000890 0.002328 0.382109 0.7031 

LDR 0.000555 0.000291 1.908276 0.0590 

LISTING 0.002488 0.001263 1.969663 0.0515 

C -0.076948 0.041960 -1.833836 0.0695 

Dependent Variable: RES2 

Method: Panel Least Squares 

Date: 07/27/18    Time: 20.34 

Sample: 2013 2017 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 33 

Total panel (unbalanced) observations: 144 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

CAR -0.020347 0.047055 -0.432413 0.6663 

NPL 0.150079 0.244481 0.613866 0.5406 

BOPO -0.016668 0.029374 -0.567441 0.5716 

ROE 0.004156 0.029977 0.138648 0.8900 

NIM -0.151611 0.291568 -0.519983 0.6042 

LDR -0.025429 0.037517 -0.677786 0.4994 

LISTING -0.161293 0.190649 -0.846021 0.3995 

C 8.283558 5.915913 1.400216 0.1644 
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Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan treatment Uji Park 

yaitu mengganti variabel dependen menjadi “res2” dengan menggunakan rumus 

res2=resid^2. Maka berdasarkan data yang telah diolah menggunakan Eviews 10 

seperti yang telah tampak pada tabel 4.13. dan tabel 4.14., bahwa tidak ada 

probabilitas koefisien yang bernilai dibawah 0,05 pada seluruh variabel independen 

dan variabel kontrol pada perhitungan distance to default maupun z-score. dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam kedua model penelitian ini. 

 

4.6. Analisis Regresi Data Panel 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel, yang terdiri dari 33 

perusahaan dan jumlah sampel selama periode 5 tahun sehingga sampel 

keseluruhan sebanyak 147 untuk perhitungan DD dan 144 untuk perhitungan z-

score, dengan persamaan sebagai berikut: 

𝑫𝑫𝒊𝒕 𝒐𝒓 𝒁 − 𝑺𝒄𝒐𝒓𝒆𝒊𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑪𝑨𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑵𝑷𝑳𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑩𝑶𝑷𝑶𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑹𝑶𝑬𝒊𝒕 +

                                       𝜷𝟓𝑵𝑰𝑴𝒊𝒕 + 𝜷𝟔𝑳𝑫𝑹𝒊𝒕 + 𝜷𝟕𝑳𝑰𝑺𝑻𝑰𝑵𝑮𝒊𝒕 + 𝜺  

Setelah dilakukan regresi dengan Eviews 10 menggunakan model fixed 

effect pada persamaan dan model tersebut telah lulus uji asumsi klasik. Berikut 

adalah penjelasan dari setiap hasil analisis regresi pada pengukuran 2 variabel 

dependen penelitian ini: 

4.6.1. Analisis Regresi Distance to Defaault 

Analisis hasil dari model regresi persamaan pada pengukuran distance to 

default yang menggunakan data seperti pada tabel 4.15. berikut ini: 
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32 Tabel 4.15.  

33 Hasil Regresi Persamaan Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 Dari hasil regresi di atas, maka dapat diperoleh persamaan regresi linier data 

panel untuk perhitungan distance to default sebagai berikut: 

𝐃𝐃 = −𝟎, 𝟏𝟓𝟐𝟖𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟗𝟐𝐂𝐀𝐑 − 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟎𝟐𝟒𝐍𝐏𝐋 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟎𝟕𝐁𝐎𝐏𝐎

− 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟑𝟏𝟗𝐑𝐎𝐄 − 𝟎, 𝟎𝟐𝟕𝟓𝟔𝟏𝐍𝐈𝐌 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟔𝟐𝟑𝟐𝐋𝐃𝐑

+ 𝟎, 𝟎𝟏𝟗𝟏𝟓𝟒𝐋𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐆 + 𝛆 

Adapun interpretasi dari persamaan distance to default di atas yaitu: 

a. Apabila nilai 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) 

diasumsikan konstan, maka financial distress yang diukur menggunakan distance 

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 
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to default yang dihasilkan adalah sebesar -0,152811. 

b. Koefisien regresi untuk CAR sebesar 0,003692. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,003692 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat CAR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

c. Koefisien regresi untuk NPL sebesar -0,015024. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami pengurangan nilai sebesar -0,015024 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat NPL dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  

d. Koefisien regresi untuk BOPO sebesar -0,001307. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami pengurangan nilai sebesar -0,001307 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat BOPO dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  

e. Koefisien regresi untuk ROE sebesar -0,000319. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,000319 satuan untuk 

setiap penambahan satu satuan tingkat ROE dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan.   

f. Koefisien regresi untuk NIM sebesar -0,0027561. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,0027561 satuan 

untuk setiap penambahan satu satuan tingkat NIM dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  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g. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0,006232. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,006232 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat LDR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

h. Koefisien regresi untuk LISTING sebesar 0,019154. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,019154 satuan 

proporsi untuk setiap peningkatan satu satuan tahun periode listing dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.6.2. Analisis Regresi Z-Score 

Analisis hasil dari model regresi persamaan untuk pengukuran z-score 

menggunakan data seperti pada tabel 4.16. berikut ini: 

34 Tabel 4.16. Hasil Regresi Persamaan Z-Score 

35  

 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

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 
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𝐙 − 𝐒𝐜𝐨𝐫𝐞 = 𝟓, 𝟎𝟓𝟔𝟐𝟓𝟔 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟒𝟕𝟓𝟗𝑪𝐀𝐑 − 𝟎, 𝟑𝟑𝟖𝟕𝟗𝟏𝐍𝐏𝐋

− 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟖𝐁𝐎𝐏𝐎 + 𝟎, 𝟎𝟐𝟖𝟕𝟐𝟓𝐑𝐎𝐄 − 𝟎, 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟒𝟐𝐍𝐈𝐌

+ 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟐𝟗𝟗𝐋𝐃𝐑 + 𝟎, 𝟎𝟑𝟕𝟓𝟑𝟔𝐋𝐈𝐒𝐓𝐈𝐍𝐆 + 𝛆 

Adapun interpretasi dari persamaan z-score di atas yaitu: 

a. Apabila nilai 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) 

diasumsikan konstan, maka financial distress yang diukur menggunakan z-score 

yang dihasilkan adalah sebesar 5,056256. 

b. Koefisien regresi untuk CAR sebesar -0,034759. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,034759 satuan untuk 

setiap peningkatan satu satuan tingkat CAR dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan.   

c. Koefisien regresi untuk NPL sebesar -0,338791. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami pengurangan nilai sebesar -0,338791 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat NPL dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

d. Koefisien regresi untuk BOPO sebesar -0,000108. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami pengurangan nilai sebesar -0,000108 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat BOPO dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.  
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e. Koefisien regresi untuk ROE sebesar 0,028725. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,028725 satuan 

untuk setiap penambahan satu satuan tingkat ROE dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

f. Koefisien regresi untuk NIM sebesar -0,002142. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penurunan nilai sebesar -0,002142 satuan untuk 

setiap penambahan satu satuan tingkat NIM dan sebaliknya. Hal tersebut dengan 

asumsi variabel lain adalah konstan.   

g. Koefisien regresi untuk LDR sebesar 0,004299. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,004299 satuan 

untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat LDR dan sebaliknya. Hal tersebut 

dengan asumsi variabel lain adalah konstan.   

h. Koefisien regresi untuk LISTING sebesar 0,037536. Hal ini menunjukkan bahwa 

distance to default akan mengalami penambahan nilai sebesar 0,037536 satuan 

proporsi untuk setiap peningkatan satu satuan tahun periode listing dan sebaliknya. 

Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan. 

4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Koefisien Determinasi (Adj. R-Squared) 

 Koefisien determinasi merupakan salah satu nilai statistik dengan melihat 

Adjusted R-Square yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh model 

yang digunakan untuk menghubungkan antara variabel independen dengan variabel 
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dependen di dalam mengestimasi persamaan regresi.  

4.7.1.1. Koefisien Determinasi Distance to Default 

Hasil koefisien determinasi distance to default dapat dilihat pada tabel 4.17. 

berikut ini: 

Tabel 4.17. Hasil Koefesien Determinasi Distance to Default 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 Nilai Adjusted R-Squared selalu berada dikisaran antara 0 sampai 1. Nilai 

Adjusted R-Squared untuk perhitungan distance to default seperti tampak pada tabel 

4.17. adalah sebesar 0,275213 atau 27,5213%. Hal ini menunjukkan bahwa CAR, 

NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR dan LISTING mampu menjelaskan pengaruh 

terhadap financial distress yang diukur dengan distance to default sebesar 

0,275213%. Sisanya yaitu sebesar 72,4787% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti di dalam penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa good corporate 

governance (GCG), bank size, kondisi perekonomian, inflasi, harga saham, 

peraturan perbankan dan lainnya. 

 

4.7.1.2. Koefisien Determinasi Z-Score 

Sedangkan untuk hasil koefisien determinasi distance to default dapat 

dilihat pada tabel 4.18. berikut ini: 
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Tabel 4.18. Hasil Koefesien Determinasi Z-Score 

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

 Nilai Adjusted R-Squared untuk perhitungan z-score seperti tampak pada 

tabel 4.17. adalah sebesar 0,754416 atau 75,4416%. Hal ini menunjukkan bahwa 

CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM, LDR dan LISTING mampu menjelaskan pengaruh 

terhadap financial distress yang diukur dengan distance to default sebesar 

75,4416%.  Sisanya yaitu sebesar 24,5584% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti di dalam penelitian ini. Variabel lainnya dapat berupa good corporate 

governance (GCG), bank size, kondisi perekonomian, inflasi, peraturan perbankan 

dan lainnya.  

Jadi ini membuktikan bahwa perhitungan menggunakan z-score lebih baik 

daripada perhitungan menggunakan distance to default (DD). Hal ini dapat dilihat 

dari hasil Adjusted R-Squared pada perhitungan z-score lebih besar dari pada hasil 

dari DD yaitu 0,754416 > 0,275213. Untuk itu rumusan masalah pada bab I dapat 

terjawab pada penjelasan tersebut. 

4.7.2. Uji Simultan (Uji-f) 

  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

silmultan terhadap variabel-vairabel independen terhadap variabel dependen. 
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Berdasarkan tabel 4.17. dan tabel 4.18. memiliki nilai probabilitas f-statistic sebesar 

0,000000 pada kedua model perhitungan DD dan z-score, sehingga nilai 

probabilitas dari f-statistic lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara 

simultan (bersama-sama) variabel CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM dan LDR 

berpengaruh terhadap financial distress perbankan secara signifikan. 

4.7.3. Uji Parsial (Uji-t) 

 Variabel ini dilakukan untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh 

yang ditimbulkan oleh variabel independen dan variabel dependen secara parsial. 

Pengujian ini dilakukan untuk menjawab hipotesis yang diajukan oleh penulis yang 

merupakan jawaban sementara penelitian ini. Dengan dilakukannya pengujian ini, 

maka akan didapatkan jawaban dan menjelaskan perumusan yang diajukan 

sebelumnya. Berikut adalah tabel 4.19. dan tabel 4.20. yang menggambarkan hasil 

regresi dari data panel: 

Tabel 4.19. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Distance to Default 

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 
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Tabel 4.20. Hasil Uji Parsial (Uji-t) Z-Score 

   

Sumber: Output Eviews 10 diolah, 2018 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis (𝐇𝟏𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan distance to default. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.19. diatas, probabilitas CAR sebesar 0,1080 atau 

lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisien regresi dari variabel CAR 

menunjukkan nilai 0,003692. Hal tersebut menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perhitungan DD, sehingga CAR 

menjadi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress. Dapat 

dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟏𝐚 ditolak. 

2. Hipotesis (𝐇𝟏𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Capital Adequacy Ratio (CAR) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan z-score. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.20., probabilitas CAR sebesar 0,2328 atau lebih besar 

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 
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dari nilai signifikansi 5% dan nilai dari koefisien regresi variabel CAR 

menunjukkan nilai -0,034759. Hal tersebut menunjukkan bahwa CAR 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan z-score, sehingga 

CAR menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. 

Dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟏𝐛 ditolak. 

3. Hipotesis (𝐇𝟐𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Non-Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif terhadap perhitungan distance to default. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.19., probabilitas NPL sebesar 0,1912 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel NPL 

menunjukkan nilai -0,015024. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan DD, sehingga NPL 

menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Dapat 

dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟐𝐚 ditolak. 

4. Hipotesis (𝐇𝟐𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Non-Performing Loan (NPL) 

berpengaruh negatif terhadap perhitungan z-score. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.20. diatas, probabilitas NPL sebesar 0,0265 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel NPL 

menunjukkan nilai -0,0338791. Hal tersebut menunjukkan bahwa NPL 

berpengaruh negatif signifikan terhadap perhitungan z-score, sehingga NPL 

menjadi berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Dapat 

dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟐𝐛 diterima. 

5. Hipotesis (𝐇𝟑𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Beban Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap perhitungan distance to 
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default. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.19., probabilitas 

BOPO sebesar 0,3675 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi 

regresi dari variabel BOPO menunjukkan nilai -0,001307. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

perhitungan DD, sehingga BOPO menjadi berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap financial distress. Dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟑𝐚 

ditolak. 

6. Hipotesis (𝐇𝟑𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Beban Operasional/Pendapatan 

Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap perhitungan z-score. 

Berdasarkan hasil regresi persamaan pada tabel 4.20. diatas, probabilitas BOPO 

sebesar 0,9952 atau lebih besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi 

dari variabel BOPO menunjukkan nilai -0,000108. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa BOPO berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan z-

score, sehingga BOPO menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

financial distress. Dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟑𝐛 ditolak. 

7. Hipotesis (𝐇𝟒𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Return on Equity (ROE) berpengaruh 

positif terhadap perhitungan distance to default. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.19., probabilitas ROE sebesar 0,8295 atau lebih besar 

dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel ROE 

menunjukkan nilai -0,000319. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROE 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan DD, sehingga ROE 

menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Dapat 

dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟒𝐚 ditolak. 
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8. Hipotesis (𝐇𝟒𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Return on Equity (ROE) berpengaruh 

positif terhadap perhitungan z-score. Berdasarkan hasil regresi persamaan pada 

tabel 4.20. diatas, probabilitas ROE sebesar 0,1225 atau lebih besar dari nilai 

signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel ROE menunjukkan nilai 

0,028725. Hal tersebut menunjukkan bahwa ROE berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap perhitungan z-score, sehingga ROE menjadi berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap financial distress. Dapat dinyatakan pada 

penelitian ini bahwa 𝐇𝟒𝐛 ditolak. 

9. Hipotesis (𝐇𝟓𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan distance to default. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.19., probabilitas NIM sebesar 0,0959 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel NIM 

menunjukkan nilai -0,027561. Hal tersebut menunjukkan bahwa NIM 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan DD, sehingga NIM 

menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. Dapat 

dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟓𝐚 ditolak. 

10. Hipotesis (𝐇𝟓𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Net Interest Margin (NIM) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan z-score. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.20. diatas, probabilitas NIM sebesar 0,9905 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel NIM 

menunjukkan nilai -0,002142. Hal tersebut menunjukkan bahwa NIM 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap perhitungan z-score, sehingga 

NIM menjadi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap financial distress. 
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Dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟓𝐛 ditolak. 

11. Hipotesis (𝐇𝟔𝐚) dalam penelitian ini yaitu: Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan distance to default. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.19., probabilitas LDR sebesar 0,0029 atau lebih 

kecil dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel LDR 

menunjukkan nilai 0,006232. Hal tersebut menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh positif signifikan terhadap perhitungan DD, sehingga LDR menjadi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress. Dapat dinyatakan 

pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟔𝐚 ditolak. 

12. Hipotesis (𝐇𝟔𝐛) dalam penelitian ini yaitu: Loan to Deposit Ratio (LDR) 

berpengaruh positif terhadap perhitungan z-score. Berdasarkan hasil regresi 

persamaan pada tabel 4.20. diatas, probabilitas LDR sebesar 0,8527 atau lebih 

besar dari nilai signifikansi 5% dan koefisiensi regresi dari variabel LDR 

menunjukkan nilai 0,004299. Hal tersebut menunjukkan bahwa LDR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap perhitungan z-score, sehingga 

LDR menjadi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap financial distress. 

Dapat dinyatakan pada penelitian ini bahwa 𝐇𝟔𝐛 ditolak. 

 

4.8. Analisis Hasil Penelitian 

4.8.1. Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap financial distress (DD 

& Z-Score) 

 Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan distance to default dan z-score seperti ditunjukkan pada tabel 
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4.19. dan tabel 4.20. menunjukkan hasil pengaruh tidak signifikan. Tidak 

ditemukannya pengaruh yang signifikan antara CAR terhadap financial distress 

(DD & 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.  

 Hasil penelitan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ismawati & 

Istria (2015), Hidayati (2015), Kurnia dan Ghozali (2013) dan Siregar & Fauzie 

(2012) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap financial distress perbankan. Penelitian ini tidak sesuai dengan Hidayati 

(2015), Nugroho (2012) dan Penny Mulyaningrum (2008) yang menyatakan CAR 

berhubungan negatif dan signifikan terhadap financial distress perbankan. 

 

4.8.2. Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) terhadap financial distress (DD) 

Pengaruh non-performing loan (NPL) terhadap financial distress yang 
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diproksikan dengan DD seperti ditunjukkan pada tabel 4.19. tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 0,1912 dan memiliki koefisien negatif. 

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. Oleh karena itu, variabel non-performing loan dianggap 

kurang mampu dalam memprediksi financial distress menggunakan perhitungan 

distance to default (DD). 

Hasil penelitian NPL terhadap financial distress ini mendukung penelitian 

dari penelitian Hidayati (2015), Nugroho (2012), Kurniasari & Ghozali (2013) dan 

Siregar & Fauzie (2012) yang mendapat hasil bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara NPL terhadap probabilitas financial distress. Penelitian ini tidak 

mendukung hasil penelitian dari Ismawati dan Istria (2015) yang menemukan 

adanya hubungan positif dan signifikan antara NPL terhadap financial distress. 

Semakin besar presentase NPL, maka bertambah besar juga cadangan yang harus 

dibentuk dan akan semakin tinggi pula opportunity cost yang harus ditanggung oleh 

bank dan biasanya mengakibatkan kerugian (Yulianto dan Sulistyowati, 2012). 
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4.8.3. Pengaruh Non-Performing Loan (NPL) terhadap financial distress (Z-

Score) 

Pengaruh non-performing loan (NPL) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan z-score seperti ditunjukkan pada tabel 4.20. menunjukkan 

pengaruh yang signifikan dan memiliki koefisien 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 (macet) 

bank dan tingkat kesehatan bank menurun. Tingkat kesehatan bank yang menurun 

akan membuat tingkat financial distress bank meningkat. 

Hasil pengaruh signifikan sebesar 0,0265 tersebut menandakan bahwa non-

performing loan dianggap mampu untuk memprediksi probabilitas financial 

distress bank. Jadi dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah dengan total 

kredit pada perbankan yang menghasilkan nilai NPL dapat memprediksi kondisi 

bermasalah perbankan menggunakan metode z-score. Karena apabila semakin 

banyak kredit macet pada bank menandakan semakin buruk pengelolaan 

manajemen terhadap kredit yang dihasilkan. Pengelolaan kredit yang baik akan 

menghasilkan tingkat kredit bermasalah yang rendah, untuk itu pengawasan 

terhadap golongan kredit kurang lancar dan macet harus sangat diperhatikan oleh 

manajemen bank agar menjaga bank dalam keadaan sehat.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Ismawati dan Istria (2015) 

yang menemukan adanya hubungan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

probabilitas financial distress perbankan. Penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian Hidayati (2015), Nugroho (2012) dan Kurniasari dan Ghozali (2013), 

dimana variabel NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas 

financial distress perbankan. Manajemen perusahaan akan bertindak semaksimal 

mungkin dalam pengelolaan kredit bermasalah pada bank agar dapat menjauhkan 

bank dari kondisi financial distress dan juga memuaskan kesejahteraan pemegang 

saham (prinsipal). Peningkatan sistem kehati-hatian dalam memberikan kredit juga 

akan mendukung kinerja perbankan, khususnya untuk mengatasi risiko kredit. 

4.8.4. Pengaruh Beban Operasional/Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap financial distress (DD dan Z-Score) 

Pengaruh rasio beban operasional/pendapatan operasional (BOPO) 

terhadap financial distress yang diproksikan menggunakan distance to default (DD) 

dan z-score seperti yang disajikan pada tabel 4.19. dan tabel 4.20. menunjukkan 

koefisien negatif terhadap DD dan Z-Score sehingga BOPO memiliki arah yang 

positif terhadap financial distress yang telah sesuai dengan hipotesis yang diajukan, 

namun pada penelitian ini ditemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap probabilitas financial distress (DD dan Z-Score) di Indonesia pada α = 

5%. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,3675 dan 0,9952. Ini 

mengindikasikan rata-rata keseluruhan bank telah menjalankan kegiatan usahanya 

secara efisien. Terlihat dari nilai mean hasil statistik deskriptif pada tabel 4.3. dan 

tabel 4.4. yaitu sebesar 86,68% (DD) dan 87,27% (z-score). Meskipun masih 
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terdapat beberapa bank yang belum efisien dalam mengelola beban operasionalnya 

seperti nilai yang terlihat melalui nilai maximum BOPO sebesar 195,70% pada DD 

dan Z-Score.  

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Ismawati dan Istria 

(2015) dan Kurniasari dan Ghozali (2013) yang menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif dan tidak signifikan antara BOPO terhadap probabilitas financial 

distress bank yang berarti berhubungan negatif terhadap DD dan z-score. Namun 

penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Siregar dan Fauzie (2012) yang 

menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara BOPO terhadap 

financial distress.   

4.8.5. Pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap financial distress (DD dan 

Z-Score) 

 Pengaruh ROE terhadap financial distress yang diproksikan dengan DD dan 

z-score  pada tabel 4.19. dan tabel 4.20. memiliki nilai signifikansi sebesar 0,8295 

(DD) dan 0,1225 (z-score) lebih besar dari tingkat signifikansi yaitu 0,05 (5%), 

maka 𝐇𝟒𝐚 dan 𝐇𝟒𝐛 tidak dapat diterima yang artinya ROE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kondisi financial distress perbankan.  

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% 
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(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. Oleh karena itu, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pengelolaan modal yang disediakan untuk menghasilkan laba (pendapatan) belum 

dapat digunakan untuk memprediksi financial distress bank.  

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ismawati dan Istria 

(2015), Nugroho (2015), Kurniasari & Ghozali (2013) dan Siregar & Fauzie (2012) 

yang menemukan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ROE terhadap 

financial distress perbankan. 

 

4.8.6. Pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap financial distress (DD dan 

Z-Score) 

Pengaruh net interest margin (NIM) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan distance to default dan z-score seperti ditunjukkan pada tabel 

4.19. dan 4.20. keduanya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan dan 

memiliki koefisien negatif. Hal ini bisa dilihat dari hasil uji-t yang memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,0959 (DD) dan 0,9905 (z-score) lebih besar dari tingkat 

signifikansi yaitu 0,05 (5%).  
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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. Penyumbang 

terbesar pendapatan bunga bersih yang diperoleh perbankan adalah dari aktivitas 

pemberian kredit. Adapun pendapatan bunga dari kredit yang diberikan mampu 

menghasilkan pendapatan yang besar bagi perbankan.  

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. Sehingga bank tidak memfokuskan kepada pendapatan bunga 

bersihnya saja, tetapi juga mulai memperhatikan pendapatan lainnya. Hal ini dapat 

dilihat dari peningkatan fee based income perbankan yang mengalami tren kenaikan 

setiap tahunnya dari 2013-2017 yang dilihat melalui Statistik Perbankan Indonesia. 

Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, NIM tidak memiliki pengaruh terhadap 

munculnya kondisi bermasalah pada bank karena bank telah mengelola aktiva 

produktifnya dengan baik. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Nugroho (2012) dan 

Siregar dan Fauzie (2012) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan 
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yang signifikan antara NIM terhadap financial distress perbankan. Sedangkan hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian dari Bestari & Rohman (2013) dan 

Qhairunnissa & Kristanti (2013) yang berpendapat bahwa NIM berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress perbankan.  

4.8.7. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap financial distress (DD) 

Pengaruh loan to deposit ratio (LDR) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan DD seperti ditunjukkan pada tabel 4.19. 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. 

Hasil signifikansi sebesar 0,0029 tersebut menandakan bahwa loan to 

deposit ratio (LDR) dianggap mampu dalam memprediksi probabilitas financial 

distress perbankan. Dengan membandingkan total kredit yang diberikan kepada 

nasabah dengan penerimaan dana pihak ketiga dapat memprediksi kondisi kesulitan 

keuangan bank menggunakan metode perhitungan distance to default (berbasis 

nilai pasar). 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 
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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. 

Hasil dari penelitian ini mendukung penelitian dari Ismawati & Istria 

(2015), Hidayati (2015), Nugroho (2012) dan Kurniasari & Fauzie (2012) yang 

mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara LDR 

terhadap financial distress perbankan. Penelitian ini tidak mendukung penelitian 

dari Siregar dan Fauzie (2012) dan Asmoro (2010) yang berpendapat bahwa LDR 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress perbankan.  

4.8.8. Pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap financial distress (Z-

Score) 

 Pengaruh loan to deposit ratio (LDR) terhadap financial distress yang 

dihitung dengan menggunakan z-score pada uji regresi logistik (tabel 4.20.) 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi LDR terhadap financial distress sebesar 

0,8527 lebih besar dari tingkat signifikansi (α = 0,05). Hasil tersebut membuktikan 

bahwa rasio total kredit dibagi dengan total DPK tidak berpengaruh terhadap 

kemungkinan perbankan di Indonesia mengalami financial distress.  

 Menurut ketentuan BI tingkat likuiditas bank dianggap sehat apabila rasio 

LDR berada diantara 78-92%. Apabila bank mempunyai LDR < 78% maka 

dikatakan bank memelihara alat likuiditas yang berlebihan dan ini akan 

menimbulkan tekanan terhadap pendapatan bank yang berupa tingginya biaya 
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pemeliharaan arus kas yang menganggur (idle money). Sedangkan LDR >92% 

maka bank dianggap tidak liquid (kekurangan likuiditas). 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 berbasis nilai buku, LDR tidak akan memberikan potensi 

adanya kesulitan keuangan pada bank. Maka LDR tidak mempunyai pengaruh 

terhadap financial distress perbankan. 

 Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Siregar dan Fauzie (2012) dan 

Asmoro (2010) yang mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara LDR terhadap financial distress perbankan. Penelitian ini tidak 

mendukung penelitian dari Ismawati & Istria (2015), Hidayati (2015), Nugroho 

(2012) dan Kurniasari & Fauzie (2012) yang berpendapat bahwa LDR berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress perbankan. 

 

4.8.9. Pengaruh Periode Listing (LISTING) terhadap financial distress (DD) 

Pengaruh Periode Listing (LISTING) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan distance to default (DD) seperti ditunjukkan pada tabel 4.19. 
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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. Sebaliknya semakin kecil 

periode listing, bank tidak mendapatkan kontrol yang cukup lama dari pasar dan 

menyebabkan pengaruh terhadap probabilitas financial distress perbankan di bursa.  

Hasil pengaruh signifikan dengan nilai sebesar 0,0037 lebih kecil dari 

tingkat signifikansi (α = 0,05) menandakan bahwa periode listing dianggap mampu 

dalam mempengaruhi probabilitas financial distress bank. Dalam hal ini 

menunjukkan kemampuan pengendalian dari pasar yang diukur dengaan periode 

listing juga akan menentukan probabilitas terjadinya financial distress. 

Dikarenakan apabila manajemen bertindak salah dalam mengelola bank dan 

menurunkan kinerja bank akan berdampak pada turunnya harga saham di Bursa 

Efek Indonesia. Semakin lama bank listed di bursa (IPO), maka semakin lama dan 

banyak pula pengawasan yang dilakukan oleh deposan dan pemegang saham 

terhadap bank tersebut. Sedangkan semakin pendek umur IPO, bank akan tetap 

mendapatkan kontrol dari pasar tetapi belum terlalu mempengaruhi kinerja 

perbankan.  
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4.8.10. Pengaruh Periode Listing (LISTING) terhadap financial distress (Z-

Score) 

Pengaruh Periode Listing (LISTING) terhadap financial distress yang 

diproksikan dengan z-score seperti ditunjukkan pada tabel 4.20. menunjukkan 

pengaruh yang tidak signifikan dan memiliki koefisien positif. Biarpun LISTING 

tidak mempengaruhi secara signifikan akan tetapi arah dari koefisiennya telah 

sesuai dengan hipotesis yang diajukan (positif). Jadi semakin lama bank terdaftar 

(listed) di Bursa akan berdampak semakin tinggi terhadap z-score dan pengaruhnya 

akan semakin rendah terhadap probabilitas financial distress perbankan. Dan 

apabila semakin bank baru terdaftar (listed) di Bursa akan semakin tinggi 

pengaruhnya terhadap financial distress perbankan. 

Hasil dari nilai signifikansi (0,7497) lebih besar dari tingkat signifikansi 

pada α = 0,05 menandakan bahwa periode listing tidak berpengaruh terhadap 

probabilitas financial distress perbankan yang diukur 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.  

4.9. Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh capital 

adequacy ratio (CAR), non-performing loan (NPL), beban operasional/pendapatan 
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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 
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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 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 
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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. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat hubungan antara variabel 

CAR, NPL, BOPO, ROE, NIM dan LDR terhadap financial distress. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sektor perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Sampel pada penelitian ini sebanyak 33 

perbankan yang memiliki data lengkap yang dibutuhkan terkait penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel capital adequacy ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh terhadap 

probabilitas financial distress yang diukur menggunakan DD maupun z-score. 

Artinya, bahwa rata-rata perbankan memiliki modal minimum yang terlalu 

tinggi sehingga dana yang tersedia lebih banyak di cadangkan dibandingkan 

digunakan untuk perputaran dana, seperti kredit dan lainnya demi mencari 

keuntungan/pendapatan. Oleh karena itu, memberikan alasan mengapa CAR 

tidak berpengaruh terhadap financial distress perbankan. 

2. Variabel non-performing loan (NPL) tidak memiliki pengaruh signifikan dan 

memiliki koefisien negatif terhadap distance to default (DD), yang berarti 

memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas financial distress. Maka dari itu, 

penelitian ini menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada perbankan tidak akan 

mempengaruhi financial distress pada perhitungan DD. 

3. Variabel non-performing loan (NPL) memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap z-score, yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap probabilitas 
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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. Hal ini 

mengindikasikan bahwa BOPO juga tidak berpengaruh terhadap financial 

distress. 

5. Variabel return on equity (ROE) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

DD dan z-score, artinya bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap probabilitas 

financial distress perbankan. 

6. Variabel net interest margin (NIM) memiliki pengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap DD dan z-score. Hal ini berarti bahwa NIM tidak memiliki pengaruh 

terhadap financial distress. 

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 yang berarti bahwa berpengaruh negatif 
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terhadap probabilitas financial distress perbankan. 

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).  

 

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: 
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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 

Daftar Sampel Perusahaan 

No. Kode Saham Nama Perusahaan 
Tahun 

Listing 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 2003 

2 BABP Bank MNC International Tbk 2014 

3 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 2007 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 2007 

5 BBKP Bank Bukopin Tbk 2006 

6 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 2013 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 1996 

8 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 2001 

9 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 2003 

10 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2009 

11 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 1989 

12 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 2001 

13 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 2010 

14 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 2012 

15 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 2002 

16 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 2013 

17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 2003 

18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 1999 

19 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 1989 

20 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 1989 

21 BNLI Bank Permata Tbk 1990 

22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 2010 

23 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 2008 

24 BVIC Bank Victoria International Tbk 1999 

25 INPC Bank Artha Graha International Tbk 1990 

26 MAYA Bank Mayapada International Tbk 1997 

27 MCOR Bank China Construction Bank Ind. Tbk 2007 

28 MEGA Bank Mega Tbk 2000 

29 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 2013 

30 NISP Bank OCBC NISP Tbk 1994 

31 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 2013 

32 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 1982 

33 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 2006 
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LAMPIRAN PERHITUNGAN DISTANCE TO DEFAULT 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

Hasil Uji Chow 

 

 

 

 

Hasil Uji Hausman 
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Hasil Uji Normalitas 

 

 
 

 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Hasil Uji Autokorelasi, Adjusted R-Squared dan Uji-F 

 

 
 

 

Hasil Uji-T 
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN PERHITUNGAN Z-SCORE 

 

Hasil Statistik Deskriptif 

 

 

Hasil Uji Chow 

 

 
 

Hasil Uji Hausman 
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Hasil Uji Normalitas 

 

 
 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Hasil Uji Autokorelasi, Adjusted R-Squared dan Uji-F 

 

 
 

 

Hasil Uji-T 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

   - S K I L L S -  

Hard Working Person, Accounting Skills,  

Public Speaking, Leadership, 

Microsoft Skills, Photography, Video Editing,  

Good Experience and Attitude 

- E X P E R I E N C E -  

Internship | Bank Indonesia Balikpapan | 16-27 January 

2017 

My internship at KPwBI Balikpapan was placed in 

Implementation and Development of UMKM Division.  

I learned so much about how to handle the main 

problem of UMKM that occurred and also how  

to manage inflation in Balikpapan. 

 

Internship | BNI Syariah Head Office | 1 August 2017 – 31 

January 2018 

My internship at BNI Syariah was placed in Corporate 

Secretary and Communication Division as an assistant 

division in charge of making payments to customers as 

well as third parties. I also learned how to communicate 

well and deal directly with external parties such as 

media partner, journalist and event organizer. 

- F O R M A L  E D U C A T I O N -  

Elementary School | 2008 | SDN 07 Pulogebang 

Junior High School | 2011 | SMPN 236 Jakarta 

Senior High School | 2014 | SMAN 1 Jakarta 

Ranked the 2nd highest rated in national exam at SMAN 

1 Jakarta. 

College | 2014 – Now | STIE Indonesia Banking School 
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V O L U N T E E R  E X P E R I E N C E  

O R  L E A D E R S H I P  
I’ve often been a head of division at 

various campus event and I also a 

minister in BEM (Student 

Governance), so I understand how to 

organize an event or members. 

As a leader, I can build a teamwork 

and usually divide the tasks 

according to the ability of each 

other. 
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2 

- N O N - F O R M A L  E D U C A T I O N -  

Quantum | 2009 

English First | 2010-2012 

Chic’s Music | 2012-2013 

Wall Street Institute | 2012-2014 

- O R G A N I Z A T I O N A L  E X P E R I E N C E -  

Dewan Perwakilan Mahasiswa | 2014-2015 | Member 

Himpunan Mahasiswa Akuntansi | 2015-2016 | Internal 

Supervisor 

Student Activity Units of Cinematography and 

Photoraphy |2015-2016 | Head of Student Activity Units 

Badan Eksekutif Mahasiswa | 2016-2017|Minister of 

home affairs 

- C E R T I F I C A T I O N -  

Risk Management 1 | 2017-2019 

General Banking 1 | 2018-2020 
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