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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Menurut Sunardi (2010) dalam Sri Muliawati (2015), teori sinyal adalah 

teori yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau 

tanda bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Sinyal yang baik akan 

direspon dengan baik oleh pihak lain. Informasi yang dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi investor dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut Ranitasari (2017), signalling theory (teori sinyal) mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Sinyal tersebut berupa informasi mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik ataupun pihak yang berkepentingan. Sinyal yang 

diberikan dapat juga dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan, laporan apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik, atau bahkan dapat berupa promosi serta 

informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada 

perusahaan lain. Informasi tersebut dijadikan sebagai sinyal yang diumumkan 

pihak manajemen kepada publik bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik 
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dimasa depan. 

Menurut Minar (2009) dalam Ranitasari (2017), dorongan yang dimiliki 

oleh para manajer dalam memberikan informasi ditujukan agar dapat memberikan 

berbagai macam informasi antara perusahaan dengan pihak investor yang dapat 

mempengaruhi perusahaan agar dapat mengetahui banyak informasi mengenai 

perusahaan dengan prospek yang akan datang jika dibandingkan dengan pihak 

luar (investor, kreditor). Sinyal yang diberikan kepada pihak debitur akan dapat 

mengindikasi bahwa pihak bank dalam memberikan atau menyalurkan kredit 

dengan melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan sehingga nantinya dalam 

menyaluran kredit akan tepat sasaran. 

 

2.1.2 Risiko Pembiayaan 

2.1.2.1 Definisi Risiko 

 Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:238), risiko adalah: “... suatu 

kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat 

menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola sebagaimana 

mestinya”. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:6), risiko adalah:    

“... kendala/penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko 

adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada 

sasaran yang ingin dicapai”. 

 Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert yang diterjemahkan oleh 
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Fahmi (2013:2), risiko adalah: “... ketidakpastian tentang kejadian di masa depan 

(uncertainty about future events)”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko merupakan 

kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan atau ketidakpastian 

kejadian di masa depan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap tujuan 

yang ingin dicapai.  

 

2.1.2.2 Jenis-jenis Risiko 

Menurut Fahmi (2013 : 5), risiko terdiri dari dua jenis, yaitu:  

1. “Risiko murni (Pure risk)  

Risiko murni dapat dikelompokan pada 3 (tiga) tipe risiko yaitu: 

a. Risiko Asset Fisik, merupakan risiko yang berakibat timbulnya 

kerugian pada aset fisik suatu perusahaan/organisasi.  

b. Risiko Karyawan, merupakan risiko karena apa yang dialami oleh 

karyawan yang bekerja di perusahaan/organisasi tersebut.  

c. Risiko Legal, merupakan risko dalam bidang kontrak yang 

mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai dengan rencana. 

2. Risiko Spekulatif (Spekulative risk)  

Risiko Spekulatif ini dapat dikategorikan kepada 4 (empat) risiko 

yaitu:  

a. Risiko Pasar, merupakan risiko yang terjadi dari pergerakan harga 

di pasar. Contoh: harga saham mengalami penurunan sehingga 

menimbulkan kerugian. 

b. Risiko Kredit, merupakan risiko yang terjadi karena mitra 

pengimbang (counter party) gagal memenuhi kewajibannya kepada 

perusahaan. Contoh: timbulnya kredit macet, persentase piutang 

meningkat.  

c. Risiko Likuiditas, merupakan risiko karena ketidakmampuan 

memenuhi kebutuhan kas. Contoh: kepemilikan kas menurun, 

sehingga tidak mampu membayar hutang secara tepat waktu 

menyebabkan perusahaan harus menjual aset yang dimilikinya.  

d. Risiko Operasional, merupakan risiko yang disebabkan pada 

kegiatan operasional yang tidak berjalan dengan lancar”. 
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2.1.2.3 Definisi Pembiayaan  

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, pembiayaan adalah:  

“... penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu adalah: 

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah 

2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiya bittamlik 

3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahan, salam, dan 

istishna 

4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh 

5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi 

multi jasa.  

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau 

UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang membiayai dan/atau 

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan ijarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil”. 

 

Menurut Danupranata (2013:103), pembiayaan adalah: “... pemberian 

fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang tergolong 

sebagai pihak yang mengalami kekurangan dana”. 

Sedangkan menurut Kasmir (2013:113), pembiayaan adalah:  

     “... penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak 

lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang 

atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil”. 

 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

penyediaan dana atau tagihan yang dilakukan oleh bank syariah kepada pihak 

yang mengalami kekurangan dana dengan kesepakatan pengembalian setelah 

jangka waktu tertentu disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.   
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2.1.2.4 Tujuan Pembiayaan  

 Menurut Rivai dan Arifin (2010: 68-682), tujuan memberikan pembiayaan 

diantaranya: 

1. Penigkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses 

secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan 

akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pembangunan 

usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh 

melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan 

kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan. 

3. Menigkatkan produktivitas, artinya pembiayaan memberikan peluang bagi 

masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya. 

4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor 

usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut 

akan menyerap tenaga kerja. 

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat yang melakukan usaha 

produktif mampu melakukan aktivitas kerja, sehingga mereka akan 

memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan 

bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi 

pendapatannya. 
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2.1.2.5 Jenis-jenis Pembiayaan  

 Iskandar Simorangkir (2014:328) menyatakan bahwa: 

     ”Produk-produk pembiayaan untuk perbankan syariah yang  ditujukan  

untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil 

dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment 

financing) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) 

menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musharakah) dan 

dalam bentuk investasi sendiri (trade financing) kepada yang 

membutuhkan pembiayaan, menggunakan pola jual beli (murabahah, 

salam, dan istishna), dan menggunakan pola sewa (ijarah dan ijarah 

muntahiya bi at-tamlik)”. 

 

 Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:331-337), jenis pembiayaan pada 

bank syariah dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu,sifat penggunaan, 

dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat 

penarikan dan cara pelunasan.  

1. “Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan 

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan 

menjadi: 

a. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang 

konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti 

untuk pembelian rumah tinggal, pembelian mobil untuk keperluan 

pribadi. Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, 

berasal dari gaji, bukan dari obyek yang dibiayainya. Jenis 

pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif 

antara lain : 

a) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 

pembelian/pembangunan/renovasi rumah tinggal, rumah susun, 

ruko, rukan, apartemen, dan lain-lain dengan jaminan berupa 

obyek yang dibiayai. 

b) Pembiayaan Mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 

pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda 

empat dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang 

dibiayai tersebut. 

c) Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 

segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan 

penghasilan sebagai pegawai atau professional, dan atau/tanah 

berikut bangunan tempat tinggal. 
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d) Kartu Pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan 

untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi 

pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu 

yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu 

pembiayaan diterbitkan oleh bank setelah aplikasi 

permohonannya disetujui bank yang bersangkutan. 

b. Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 

perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai 

suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan 

komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai. 

a) Pembiayaan Mikro, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan 

untuk membiayai kegiatan usaha mikro. 

b) Pembiayaan Usaha Kecil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk 

membiayai kegiatan usaha kecil. 

c) Pembiayaan Usaha Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan 

yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha menengah. 

d) Pembiayaan Korporasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

diberikan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan/ 

korporasi. 

Penentuan besar kecilnya pembiayaan mikro, kecil, dan menengah 

ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. 

 

2. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan 

Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang 

digunakan untuk menambah modal kerja suatu perusahaan. 

Pembiayaan modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, 

biaya-biaya produksi, pemasaran dan modal kerja untuk 

operasional lainnya. 

b. Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk 

pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan 

untuk rehabilitasi, modernisasi maupun ekspansi. Pembiayaan 

investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah. 

c. Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan 

untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek 

baru. 

 

3. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Cara Penarikan 

a. Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang 

dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah 

disetujui. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau 

dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah 

pembiayaan. 

b. Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas 

pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal 
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yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat kemajuan/ 

penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan nasabah 

pembiayaan. 

c. Rekening Koran (Revolving) atau penarikan sesuai kebutuhan. 

Yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan 

sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan.Penarikan dilakukan dengan 

cara tunai atau dipindahbukukan ke rekening tabungan/giro milik 

nasabah pembiayaan. 

 

4. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Metode Pembiayaan 

Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan dibedakan menjadi: 

a. Pembiayaan Bilateral, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah oleh hanya satu bank. 

b. Pembiayaan Sindikasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan 

oleh dua atau lebih lembaga keuangan untuk membiayai suatu 

proyek/usaha tertentu. Pembiayaan sindikasi diberikan dengan 

syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen 

yang sama, dan diadministrasikan oleh agen yang sama. 

Pembiayaan sindikasi umumnya merupakan pembiayaan dengan 

ciri tertentu seperti : 

a) Jumlah pembiayaan biasanya meliputi jumlah yang besar. 

b) Jangka waktu pemberian biasanya menengah atau panjang. 

c) Tanggung jawab peserta sindikasi tidak bersifat tanggung 

renteng. Masing-masing peserta sindikasi bertanggung jawab 

hanya untuk bagian jumlah pembiayaan yang menjadi 

komitmennya. 

d) Salah satu bank sindikasi ditunjuk menjadi sebagai agent yang 

mengadministrasikan pembiayaan sindikasi. 

 

5. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu 

Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan 

tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. 

Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja 

untuk perdagangan, industri dan sektor lainnya. 

b. Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan 

dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu 

tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini 

adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan 

modal kerja untuk konstruksi. 

c. Pembiayaan jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan 

jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. 

Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk 

pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain. 
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6. Jenis Pembiayaan Berdasarkan Perjanjian atau Akad 

Pembiayaan pada bank syariah, pembiayaan diberikan berdasarkan 

perjanjian atau akad. Akad pembiayaan adalah suatu kesepakatan atau 

perjanjian antara bank dengan nasabah yang menjadi dasar pemberian 

fasilitas pembiayaan. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau 

akad dikelompokkan menjadi : 

a. Pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli, yaitu fasilitas 

pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau akad jual beli antara 

bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi 

pembiayaan murabahah, istishna, dan salam. 

b. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman 

modal, yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian 

atau akad penanaman modal bank kepada nasabah dengan nisbah 

bagi hasil yang disepakati bersama. Pembiayaan dengan akad ini 

meliputi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. 

c. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa, 

yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian atau sewa-

menyewa atau sewa-beli antara bank dengan nasabah. Pembiayaan 

ini meliputi pembiayaan ijarah dan ijarah muntahiya bit tamlik. 

d. Pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi pinjam-

meminjam, yaitu fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian atau 

akad pinjam-meminjam antara bank dengan nasabah. Pembiayaan 

dengan akad ini disebut qard”. 

 

 

2.1.2.6 Kualitas Pembiayaan  

 Menurut Usanti dan Shomad (2013:105), penilaian kualitas pembiayaan 

dapat digolongkan menjadi: 

1. “Lancar  

Apabila pembayaran angsuran dan margin tepat waktu, tidak ada 

tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi 

perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat. 

2. Dalam Perhatian Khusus 

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau 

margin sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan 

laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian 

piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran 

terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil. 

 

3. Kurang Lancar 
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Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau 

margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian 

laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi 

perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi 

pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang dan 

berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan 

kesulitan keuangan. 

4. Diragukan  

Apabila terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan/atau 

margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah 

tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, 

dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan 

lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan 

pokok perjanjian. 

5. Macet  

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau 

margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian 

piutang dan pengikatan agunan tidak ada”. 

 

 

2.1.2.7 Definisi Risiko Pembiayaan 

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:284), risiko pembiayaan adalah: 

“... risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi 

kewajiban melunasi pembiayaan pada bank”. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 

risiko pembiayaan adalah: “... risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain 

dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang 

disepakati”. 

Sedangkan menurut Wahyudi (2013:90), risiko pembiayaan adalah: “... 

potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada 

debitur  macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban 
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mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, 

risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan 

yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal”.   

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko pembiayaan 

adalah risiko yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi 

kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati sehingga 

bank berpotensi mengalami kerugian.  

 

2.1.2.8 Pengukuran Risiko Pembiayaan 

 Menurut Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, risiko pembiayaan dapat 

diukur dari aspek pembiayaan bermasalah, sehingga penilaian pada risiko 

pembiayaan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF).  

 Menurut Ismail (2013:124), Non Performing Financing adalah: “... 

pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah 

terdapat tunggakan”. 

 Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS tanggal 7 

Desember 2007 dalam Widyaningrum dan Setiarini (2015), Non Performing 

Financing adalah: “...membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah yang dapat 

dikategorikan ke dalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet 

dengan total pembiayaan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Non Performing 
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Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pembiayaan 

bermasalah yang disebabkan oleh nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya 

kepada bank dengan cara membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah yang 

dikategorikan diragukan, kurang lancar, dan macet dengan total pembiayaan yang 

diberikan. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:285), Non Performing Financing  

dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

 

 

 Peraturan Bank Indonesia (PBI) menetapkan bahwa standar rasio NPF 

yang baik adalah maksimal 5% (Bank Indonesia, 2011). Menurut Suwandi (2017), 

semakin tinggi nilai rasio NPF, maka semakin menunjukkan bahwa bank tersebut 

tidak dalam kondisi yang sehat karena NPF yang tinggi akan menyebabkan laba 

yang diterima oleh bank akan menurun (Hardianti dan Saifi, 2018). 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan telah dijelaskan 

pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang 

berkaitan dengan pembiayaan bermasalah.  

 Berikut definisi pembiayaan bermasalah menurut para ahli, yaitu: 

 Menurut Wangsawidjaja (2012:90), pembiayaan bermasalah adalah: “... 

pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, 

dan macet”. 

Menurut Antonio dalam Umam (2016:203), pembiayaan bermasalah 

adalah: “... pembiayaan yang telah terjadi kemacetan antara pihak debitur yang 

NPF = 
𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧
 x 100% 
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tidak bisa memenuhi kewajibannya kepada pihak kreditur”. 

 Sedangkan menurut Usanti dan Shomad (2013:102), pembiayaan 

bermasalah adalah: “... terjadi karena konsidi dimana adanya suatu penyimpangan 

utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam 

pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengambilan atau 

kemungkinan potential loss”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan 

bermasalah adalah pembiayaan dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan 

macet yang disebabkan oleh debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya 

kepada bank yang mengakibatkan terjadinya potential loss. 

 Menurut Antonio dalam Umam (2016:219), penyebab terjadinya 

pembiayaan bermasalah adalah kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi 

nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi sebagai 

berikut:  

1. “Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan 

faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya 

kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor 

manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam 

kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan 

pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang 

berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.  

2. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan 

manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-

perubahan teknologi dan lain-lain”. 

 

 Sedangkan menurut Usanti dan Shomad (2013:102-103), beberapa faktor 

penyebab pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:  

1. “Faktor intern (berasal dari pihak lembaga)  
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a. Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.  

b. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah.  

c. Kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan 

side streaming, yaitu dana digunkan oleh nasabah tidak sesuai 

dengan peruntukan pembiayaan yang telah disepakati dalam 

perjanjian). 

d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha 

nasabah.  

e. Proyeksi penjualan terlalu optimis.  

f. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan 

kurang memperhitungkan aspek kompetitor.  

g. Aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable.  

h. Lemahnya supervisi dan monitoring.  

i. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik 

antara nasabah dengan pejabat lembaga sehingga mengakibatkan 

proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik 

perbankan yang sehat.  

2. Faktor ekstern (berasal dari pihak luar)  

a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan 

informasi dan laporan tentang kegiatannya).  

b. Melakukan side streaming penggunaan dana.  

c. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadahi sehingga kalah 

dalam persaingan usaha.  

d. Usaha yang dijalankan relatif baru.  

e. Bidang usaha nasabah telah jenuh. 

f. Tidak mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.  

g. Meninggalnya key person.  

h. Terjadi bencana alam.  

i. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor 

ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif 

bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut”. 

 

 Menurut Usanti dan Shomad (2013:103-104), pembiayaan bermasalah 

bagaimanapun akan berdampak negatif bagi lembaga keuangan. Dampak dari 

pembiayaan bermasalah tersebut sangat berpengaruh pada: 

1. Kolektivitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) semakin 

meningkat. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Bank Indonesia No. 

8/21/PBI/2006 tentang Penilaian Aktiva Bank Umum yang 

Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (disingkat 
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dengan PBI PABUS) bahwa bank wajib membentuk PPA terhadap 

aktiva produktif dan aktiva nonproduktif. Adapun pembentuk PPA 

dimaksud untuk mendorong bank melakukan upaya penyelesaian dan 

untuk mengantisipasi terhadap potensi kerugian 

2. Kerugian semakin besar sehingga laba yang diperoleh bank semakin 

menurun. 

3. Modal semakin menurun karena digunakan untuk membentuk PPA, 

akibatnya bank tidak dapat melakukan ekspansi pembiayaan.  

4. Capital Adequacy Ratio (CAR) dan tingkat kesehatan bank semakin 

menurun. 

5. Menurunnya reputasi bank mengakibatkan investor tidak berminat 

menanamkan modalnya atau berkurangnya investor atau berpindahnya 

investor.  

6. Meningkatkan biaya operasional bank. 

7. Jika pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank dapat membahayakan 

sistem perbankan, maka ijin usaha bank akan dicabut. 

 

2.1.3 Risiko Likuiditas 

2.1.3.1 Definisi Likuiditas 

Menurut Syafrida Hani (2015:121), likuiditas adalah: “... kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi semua kewajiban keuangan yang segera dapat 

dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan 
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ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua utang yang 

akan jatuh tempo”. 

Menurut Hery (2015:175), likuiditas adalah: “... kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya”. 

 Sedangkan menurut Kasmir (2016:128), likuiditas adalah: “... rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka 

pendeknnya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih”.

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas adalah 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka 

pendeknya untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajiban yang akan jatuh tempo. 

 

2.1.3.2 Definisi Risiko Likuiditas 

Menurut PBI No.13/23/PBI/2011 dalam Oktafiana et.al (2018), risiko 

likuiditas adalah: “... risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan bank”. 

Menurut Fahmi (2013:96), risiko likuiditas adalah: “... bentuk risiko yang 

dialami oleh suatu perusahaan karena ketidakmampuannya dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya, sehingga memberi pengaruh kepada terganggunya 
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aktivitas perusahaan ke posisi tidak berjalan secara normal”. 

 Sedangkan menurut Latumaerissa (2011:143), risiko likuiditas adalah: “... 

risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek 

pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan oleh bank kekurangan 

likuiditas”. 

 Berdasar definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko likuiditas adalah 

risiko yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya yang mengganggu aktivitas perusahaan dan kondisi keuangan 

bank.  

 

2.1.3.3 Penyebab Risiko Likuiditas 

 Menurut Fahmi (2013:196), pada saat suatu perusahaan mengalami risiko 

likuiditas ada beberapa sebab yang melatarbelakanginya, yaitu:  

1. “Utang perusahaan yang berada pada posisi extreme leverage. Extreme 

leverage artinya utang perusahaan sudah berada dalam kategori yang 

membahayakan perusahaan itu sendiri. 

2. Jumlah utang dan berbagai tagihan yang datang di saat jatuh tempo 

sudah begitu besar, baik utang di perbankan, leasing, mitra bisnis, 

utang dagang, utang dalam bentuk bunga obligasi yang sudah jatuh 

tempo harus secepatnya dibayar dan berbagai bentuk tagihan lainnya.  

3. Perusahaan telah melakukan kebijakan strategi yang salah sehingga 

memberi pengaruh pada kerugian yang bersifat jangka pendek dan 

jangka panjang. 

4. Kepemilikan aset perusahaan tidak lagi mencukupi untuk menstabilkan 

perusahaan, yaitu sudah terlalu banyak aset yang dijual sehingga aset 

yang tersisa tersebut masih ingin dijual maka itu juga tidak mencukupi 

untuk menstabilkan perusahaan. 

5. Penjualan dan hasil keuntungan yang diperoleh adalah terjadi 

penurunan yang sistematis serta fluktuatif. Jika penjualan dan 

keuntungan diperoleh bersifat fluktuatif, maka artinya perusahaan 

harus melakukan perubahan konsep sebelum terlambat. Karena jika 
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terjadi keterlambatan akan menyebabkan perusahaan memperoleh 

profit secara fluktuatif, sementara kondisi profit yang baik adalah yang 

bersifat “konstan bertumbuh”. Konstan bertumbuh artinya penjualan 

dan keuntungan perusahaan mengalami pertumbuhan yang stabil dari 

waktu ke waktu tanpa mengalami fluktuatif yang membahayakan”. 

 

 

2.1.3.4 Pengukuran Risiko Likuiditas 

 Menurut Harahap (2009:301), rasio likuiditas menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. 

Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja yaitu 

pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Beberapa rasio likuiditas adalah sebagai 

berikut: 

1. Rasio Lancar (Current Ratio) 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-

kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang 

lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka 

pendeknya. 

2. Rasio cepat (Quick Ratio) 

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid 

mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. 

3. Rasio Kas (Cash Ratio) 

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva 

lancar 

Menurut Harahap (2009:320), rasio likuiditas bank dapat diukur 
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menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), Rasio ini menunjukkan seberapa 

besar pinjaman yang diberikan didanai oleh dana pihak ketiga.  

Menurut Handayani (2016), rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

risiko likuiditas adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Istilah Loan to Deposit 

Ratio (LDR) lebih banyak digunakan dalam bank konvensional, sedangkan FDR 

pada bank syariah, karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit 

(loan) namun pembiayaan. 

 

2.1.3..4.1 Financing to Deposit Ratio (FDR) 

 Menurut Kasmir (2012:319), Financing to Deposit Ratio adalah: “... 

rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan”. 

 Menurut Handayani (2016), Financing to Deposit Ratio adalah: “...  

seberapa jauh kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan dana yang 

dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai 

sumber likuiditasnya”.  

 Sedangkan Menurut Dendawijaya (2009:116), Financing to Deposit 

Ratio adalah: “... seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 

penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang 

diberikan sebagai sumber likuiditas”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Financing to 
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Deposit Ratio adalah rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajibannya kepada deposan dengan membandingkan pembiayaan yang 

diberikan dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah.. 

 Menurut Oktafiana et.al (2016), Financing to Deposit Ratio (FDR) 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

FDR = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐞𝐦𝐛𝐢𝐚𝐲𝐚𝐚𝐧

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
 x 100% 

 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS Tahun 2007 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan Prinsip 

Syariah, standar FDR yang baik yaitu 75%-100%. Semakin rendah rasio FDR 

maka risiko likuiditas semakin rendah. Semakin tinggi rasio FDR maka semakin 

mengindikasi bahwa likuidasi bank semakin rendah sehingga penyaluran kredit 

(pembiayaan) kurang efektif (Silviana (2016) dalam Hardianti dan Saifi, 2018). 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan telah 

dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan 

hal-hal yang berkaitan dengan dana pihak ketiga.  

 Berikut definisi dana pihak ketiga menurut para ahli, yaitu: 

 Menurut Kasmir (2012:53),  Dana Pihak Ketiga adalah: “... dana yang 

dipercaya oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, 

sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu”. 

 Menurut Ismail (2010:43), Dana Pihak Ketiga adalah: “... dana yang 

dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi 

masyarakat individu, maupun badan usaha”. 
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 Sedangkan menurut Martono (2010:24), Dana Pihak Ketiga adalah:  

“... mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas 

dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Pembelian dana dari 

masyarakat ini dilaksakan oleh bank melalui berbagai strategi agar masyarakat 

tertarik dan mau menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dana pihak 

ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk giro, 

tabungan, dan deposito dimana penghimpunan dana dilakukan melalui berbagai 

strategi agar masyarakt mau menginvestasikan dananya. 

 Menurut Ismail (2010:45), Sumber dana yang berasal dari pihak 

ketiga ini antara lain: 

1. “Simpanan Giro (Demand Deposit)  

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari 

masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat 

ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau 

sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan. Simpanan 

giro ini dapat ditawarkan kepada seluruh masyarakat baik 

perorangan maupun badan usaha.  

2. Tabungan  

Tabungan merupakan jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak 

ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu 

sesuai perjanjian anatar bank dan pihak nasabah. Undang-Undang 

No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan bahwa, tabungan hanya dapat 

ditarik sesuai dengan syarat tertentu yang diperjanjikan antara bank 

dan nasabah.  

3. Deposito  

Deposito merupakan jenis simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktu yang telah 

diperjanjikan antara bank dengan nasabah. Deposito dibedakan 

menjadi tiga jenis yaitu :  

a. Deposito Berjangka  

Deposito berjangka merupakan simpanan berjangka yang dapat 

dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.  

b. Sertifikat Deposito  

Sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang 
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diterbitkan dengan menggunakan sertifikat sebagai bukti 

kepemilikan oleh pemegang haknya.  

c. Deposit On Call  

Deposit on call adalah jenis simpanan berjangka yang 

penarikannya perlu memberitahukan terlebih dahulu kepada 

bank penerbit deposit on call. Dasar pencairannya sama dengan 

deposito berjangka yaitu dengan mengembalikan bilyet 

deposito on call-nya”. 

 

 

2.1.3.4.2 Loan to Deposit Ratio (LDR) 

 Menurut Kasmir (2012:225), Loan to Deposit Ratio adalah: “... rasio 

yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan  

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 

digunakan”. 

 Menurut Pandia (2012:128), Loan to Deposit Ratio adalah: “... rasio 

yang menyatakan seberapa jauh bank telah menggunakan uang para penyimpan 

(depositor) untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Dengan kata lain uang 

yang dipergunakan untuk memberikan pinjaman adalah uang yang berasal dari 

titipan para penyimpan”. 

 Sedangkan menurut Darmawi (2011:61), Loan to Deposit Ratio 

adalah: “... salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio 

pinjaman terhadap deposit”. 

  Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Loan to 

Deposit Ratio adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.  
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 Menurut Sudirman (2013:158), rasio ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

LDR = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐊𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐃𝐚𝐧𝐚 𝐏𝐢𝐡𝐚𝐤 𝐊𝐞𝐭𝐢𝐠𝐚
 x 100% 

  

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan kredit dan dana pihak 

ketiga telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.  

 

2.1.3.4.3 Current Ratio 

 Menurut Kasmir (2016:134), rasio lancar (current ratio) adalah: “... 

rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka 

pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. 

Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo”. 

 Menurut Harahap (2012:310), current ratio adalah: “... menunjukkan 

sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar 

perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan 

perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya”. 

   Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2016:204), rasio lancar 

adalah: “... menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-

aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu satu tahun, relatif terhadap 

besarnya hutang-hutang yag jatuh tempo dalam jagka waktu dekat (tidak lebih 

dari 1 tahun), pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca”. 
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 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa current ratio 

(rasio lancar) adalah rasio untuk mengukur likuiditas perusahaan dalam 

membayar hutang jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. 

 Menurut Kasmir (2016:135) current ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Current Ratio = 
𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫 (𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔)

𝐔𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫 (𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔)
 x 100% 

 

 Menurut Kasmir (2016:39), aset lancar adalah: “...Aktiva lancar 

merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat diuangkan (ditunaikan) pada 

saat dibutuhkan dan paling lama satu tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang 

paling liquid dari aktiva lainnya”. 

 Menurut Djarwanto (2004:25), aset lancar terdiri dari: 

1. “Kas, yaitu berupa uang tunai dan alat pembayaran lainnya yang 

digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. 

2. Investasi jangka pendek (temporary investment), yaitu berupa 

obligasi pemerintah, obligasi perusahaan-perusahaan industri dan 

surat-surat utang, dan saham perusahaan lain yang dibeli untuk 

dijual kembali, dikenal dengan investasi jangka pendek.  

3. Wesel tagih (notes receivable), yaitu tagihan perusahaan kepada 

pihak lain yang dinyatakan dalam promes. 

4. Piutang dagang (account receivable), meliputi keseluruhan tagihan 

atas langganan perseroan yang timbul karena penjualan barang 

dangangan atau jasa secara kredit. 

5. Penghasilan yang masih akan diterima (accrual receivable), yaitu 

penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena 

perusahaan telah memberikan jasa-jasanya kepada pihak lain tetapi 

pembayarannya belum diterima sehingga merupakan tagihan. 

6. Persediaan barang (inventories), yaitu barang dagangan yang dibeli 

untuk dijual kembali, yang masih ada di tangan pada saat 

penyusunan neraca. 

7. Biaya yang dibayar dimuka, yaitu pengeluaran untuk memperoleh 

jasa dari pihak lain, tetapi pengeluaran tersebut belum menjadi 

biaya atau jasa dari pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan 

pada periode yang sedang berjalan”. 



47 
 

 
 

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009 : 17), dijelaskan 

bahwa suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut :  

1. Diperkirakan akan direalisasikan atau dimiliki untuk dijual atau 

digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaaan.  

2. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan kan direalisasikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan dari tanggal neraca. 

3. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi 

 Menurut Kasmir (2016:31), utang lancar adalah: “... kewajiban atau 

utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Jangka waktu 

utang lancar adalah maksimal satu tahun. Oleh karena itu, utang lancar antara lain 

terdiri dari utang dagang, utang bank maksimal satu tahun, utang wesel, utang gaji 

dan utang jangka pendek lainnya”. 

 

 

2.1.3.4.4 Quick Ratio 

 Menurut Syafrida Hani (2015:122), quick ratio adalah: “... alat ukur 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang yang segera harus 

dipenuhi dengan aktiva lancar yang likuid”. 

 Menurut Kasmir (2016:136), rasio cepat (quick ratio) adalah: “... rasio 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar 

kewajiban atau utang lancar (utang jangk pendek) dengan aktiva lancar tanpa 

memperhitungkan nilai sediaan (inventory). Artinya mengabaikan nilai sediaan, 
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dengan cara dikurangi dari total aktiva lancar. Hal ini dilakukan karena persediaan 

dianggap memerlukan waktu relatif lebih lama untuk diuangkan, apabila 

perusahaan membutuhkan dana cepat untuk membayar kewajibannya 

dibandingkan dengan aktiva lancar lainnya”. 

 Harahap (2012:302), quick ratio adalah:  “... menunjukkan 

kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. 

Semakin besar rasio ini semakin baik”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa quick ratio 

adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhuni 

utang lancarnya dengan aktiva lancar yang likuid. 

 Menurut Kasmir (2016:136) quick ratio dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Quick Ratio = 
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔− 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒐𝒓𝒚

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 x 100% 

 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan aset lancar (current 

aset) dan utang lancar (current liabilitie) telah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan dana inventory (persediaan). 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.14 tentang 

Persediaan, persediaan adalah sebagai berikut:  

 “Persediaan adalah aset:  

1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;  

2. Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau 

3. Dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan 

dalam proses produksi atau pemberian jasa”. 
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Menurut Munawir (2010:16), jenis-jenis persediaan sebagai berikut:  

 

“Untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah 

semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca 

masih digudang/belum laku dijual. untuk perusahaan manufacturing (yang 

memproduksikan barang) maka persediaan yang dimiliki meliputi :  

1. Persediaan Barang mentah;  

2. Persediaan Barang dalam proses; dan  

3. Persediaan barang jadi”. 

 

 

2.1.3.4.5 Cash Ratio 

 Menurt Syafrida Hani (2015:122), cash ratio  adalah: “... alat ukur 

untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dengan sejumlah 

kas yang dimiliki perusahaan”. 

 Menurut Kasmir (2016:138), cash ratio adalah:  “... alat yang 

dipergunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk 

membayar utang. Ketersediaan uang kas dapat ditunjukkan dari tersedianya dana 

kas atau setara dengan kas seperti rekening giro atau tabungan di bank (yang dapat 

ditarik setiap saat)”. 

 Sedangkan menurut Sutrisno (2012 : 216), cash ratio adalah: “... rasio 

yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang 

kas dengan utang lancar”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa cash ratio 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar 

utang dengan kas yang dimiliki perusahaan dengan membandingkan aktiva lancar 

yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. 
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 Menurut Kasmir (2016:136), Cash Ratio dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Cash Ratio = 
𝑪𝒂𝒉 𝒐𝒓 𝑪𝒂𝒔𝒉 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
 x 100% 

 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan utang lancar (current 

liabilitie) telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini penulis akan 

menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan dana cash (kas) dan cash equivalent 

(setara kas). 

 Menurut Sodikin dan Riyono (2014:87), kas adalah: “... uang tunai 

(uang kertas dan uang logam) dan alat-alat pembayaran lainnya yang dapat 

disamakan dengan uang tunai”. 

 Kas merupakan salah satu aktiva lancar yang paling likuid, salah satu 

sumber bertambahnya kas perusahaan adalah hasil operasi perusahaan. Menurut 

Munawir (2010:159), sumber dan penerimaan kas dalam perusahaan dapat berasal 

dari :  

1. “Hasil penjualan investasi jangka panjang, aset tetap baik 

berwujud maupun tidak berwujud, atau adanya penurunan aset 

tidak lancar yang diimbangi dengan penambahan kas.  

2. Penjualan atau adanya emisi saham maupun adanya penambahan 

modal oleh pemilik perusahaan dalam bentuk kas.  

3. Pengeluaran surat tanda bukti hutang jangka pendek maupun 

hutang jangka panjang serta bertambahnya hutang diimbangi 

dengan penerimaan kas.  

4. Adanya pengurangan dan penurunan aset lancar selain kas yang 

diimbangi dengan adanya penerimaan kas, misalnya adanya 

penurunan piutang karena adanya penerimaan pembayaran, 

berkurangnya barang dagangan karena adanya penjualan secara 

tunai dan sebagainya.  

5. Adanya penerimaan kas karena sewa, bunga atau deviden dari 

investasi, sumbangan atau hadiah maupun adanya pengambilan 

kelebihan pembayaran pajak pada periode sebelumnya”. 



51 
 

 
 

 Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 tentang 

Laporan Arus Kas, setara kas (cash equivalent) adalah: “...investasi yang sifatnya 

sangat liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan sebagai kas 

dalam jumlah tertentu tanpa menghadapai risiko perubahan nilai yang signifikan”. 

 

2.1.4 Kualitas Good Corporate Governance (GCG) 

2.1.4.1 Definisi Good Corporate Governance (GCG) 

 Menurut IICG (The Indonesian Institute for Corporate Governance), 

dalam Adrianto dan Firmansyah (2019:417), Good Corporate Governance adalah: 

“... struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan 

sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma 

yang berlaku”. 

Menurut Hamdani (2016:20), Good Corporate Governance adalah: “... 

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan 

tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan 

memperhatikan kepentingan pihak petaruh lainnya”. 

 Sedangkan menurut Wahyudi Prakasa dalam Sedarmayanti (2012:54), 

Good Corporate Governance adalah: “... mekanisme administratif yang mengatur 

hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang 

saham dan kelompok-kelompok kepentingan (stakeholders) yang lainnya. 
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Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk aturan 

permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja yang diperlukan untuk 

menentukan tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan 

serta pemantauan kinerja yang dihasilkan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) adalah struktur, sistem atau proses yang mengatur hubungan 

antara berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mencapai tujuan 

organisasi dalam jangka panjang berlandaskan peraturan perundangan dan norma 

yang berlaku.  

 

 

2.1.4.2 Definisi Kualitas Good Corporate Governance 

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014, 

Kualitas Good Corporate Governance adalah: “... penilaian terhadap kualitas 

manajemen bank atas pelaksanaan 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance 

yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan 

kewajaran”. 

 Menurut Tangkilisan (2003:10) dalam Pratiwi (2016), Kualitas Good 

Corporate Governance adalah: “... ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi 

akuntabilitas, fairness, transparency, tanggung jawab, dan independensi secara 

menyeluruh disetiap bagian dalam perusahaan”. 

 Sedangkan menurut Peraturan Bank Indinesia (2006:1) dalam Pratiwi 

(2016), Kualitas Good Corporate Governance adalah: “... salah satu upaya untuk 
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memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menciptakan sistem 

perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem 

keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Good 

Corporate Governance adalah kemampuan bank dalam menjalankan 5 (lima) 

prinsip Good Corporate Governance dalam memperkuat kondisi internal 

perbankan dalam menciptakan sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien. 

 

2.1.4.3 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) 

 Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha       

Syariah, Good Corporate Governance Bank Umum Syariah terdiri dari 5 (lima) 

prinsip yaitu: 

1. “Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan 

dalam proses pengambilan keputusan. 

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan 

pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan 

secara efektif. 

3. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuain pengelolaan 

bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-

prinsip pengelolaan bank yang sehat. 

4. Profesional (professional), yaitu memiliki kopetensi, mampu 

bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak 

manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan bank syariah. 

5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi 

hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. 
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2.1.4.4 Self-assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Ikatan Banki Indonesia (2016:113), penilaian sendiri (self-

assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance sebagai berikut: 

1. “Penilaian Governance Structure 

Penilaian Governance Structure bertujuan untuk menilai kecukupan 

struktur dan infrastruktur tata kelola bank agar proses pelaksanaan 

prinsip Good Corporate Governance menghasilkan outcome yang 

sesuai dengan harapan stakeholder bank. 

2. Penilaian Governance Process 

Penilaian Governance Process bertujuan untuk menilai efektivitas 

proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang 

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank 

sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan 

stakeholder bank. 

3. Penilaian Governance Outcome  

Penilaian Governance Outcome bertujuan untuk menilai kualitas 

outcome yang memenuhi harapan stakeholder bank yang merupakan 

hasil proses pelaksanaan prinsip Good Corporate Governance yang 

didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. 

Yang termasuk outcome mencakup aspek kualitatif dan aspek 

kuantitatif, antara lain: 

a. Kecukupan transparansi laporan. 

b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. 

c. Perlindungan konsumen.  

d. Objektivitas dalam melakukan assessment/audit. 

e. Kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi dan permodalan. 

f. Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlalu 

dan penyesuaian permasalahan yang dihadapi bank seperti fraud, 

pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank 

kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

  Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan 

Good Corporate Governance, bank diwajibkan secara berkala melakukan 

self-assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan 

Good Corporate Governance sehingga apabila masih terdapat kekurangan 

dalam implementasi, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (action 

plan) yang meliputi tindakan korelatif (correction action) yang diperlukan 

. 

  Pengisian kertas kerja self-assessment Good Corporate 

Governance dilakukan dengan metode kualitatif dengan tahapan sebagai 

berikut: 

1. Tahap pertama, bank mempelajari dan memahami pokok-pokok 

uraian yang termuat pada kolom tujuan. 
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2. Tahap kedua, bank mempelajari dan memahami uraian yang 

termuat pada kolom kriteria/indikator. 

3. Tahap ketiga, menyusun analisis kecukupan pelaksanaan Good 

Corporate Governance, dengan melakukan hal-hal berikut: 

a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai 

kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance oleh 

bank, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur 

kelompok usaha, laporan tahunan, laporan berkala dan laporan 

khusus Direktur Kepatuhan, laporan yang berkait dengan tugas 

Satuan Kerja Audit Intern, laporan akuntan publik khususnya 

komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern 

bank, dokumen rencana korporasi (corporate plan), rencana 

dan realisasi rencana bisnis, laporan-laporan Dewan 

Komisaris, serta laporan lain yang terkait dengan faktor 

penilaian pelaksanaan Good Corporate Governance lainnya. 

b. Membandingkan pemenuhan setiap kriteria-indikator per 

subfaktor penilaian dengan pelaksanaan Good Corporate 

Governance sesuai kondisi, permasalahan, dan kekuatan yang 

dimiliki bank. 

c. Selanjutnya bank menyusun analisis pelaksanan Good 

Corporate Governance bank dimaksud dengan dimuat pada 

kolom analisis self-assessment. 

4. Tahap kempat, setelah melakukan analisis self-assessment per 

subfaktor, bank dapat mengambil kesimpulan melalui penetapan 

peringkat per faktor beserta penjelasannya sesuai kondisi bank 

yang sebenarnya dengan berpedoman pada kriteria masing-masing 

peringkat. 

5. Tahap kelima, menyusun hasil akhir self-assessment Good 

Corporate Governance per faktor dalam kolom kesimpulan. 

Kesimpulan yang dimaksud antara lain berisi peringkat per faktor, 

identifkasi permasalahan, rencana tindak (action plan) yang 

merupakan tindakan (corrective action) secara komprehensif dan 

sistematis beserta target waktu pelaksanaannya. Setelah 

melakukan penilian terhadap masing-masing faktor, bank manilai 

fator-faktor sebagai berikut: 

a. Pelaksanan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan 

Direksi. 

b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite. 

c. Penanganan benturan kepentingan. 

d. Penerapan fungsi kepatuhan bank. 

e. Penerapan fungsi audit internal dan eksternal. 

f. Fungsi manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. 

g. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan 

debitur besar (large exposures). 
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h. Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, laporan 

pelaksanaan Good Corporate Governance dan pelaporan 

internal. 

i. Rencana strategis bank”. 

 

 

 

2.1.4.5 Pengukuran Kualitas Good Corporate Governnace (GCG) 

 Penilaian GCG bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 

berdasarkan  Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 adalah 

sebagai berikut: 

1. “Penilaian faktor Good Corporate Governance bagi Bank Umum 

Syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas 

pelaksanaan 5 (lima) prinsip Good Corporate Governance yaitu 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan 

kewajaran. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan fokus 

penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance tersebut berpedoman pada ketentuan Good Corporate 

Governance yang berlaku bagi Bank Umum Syariah dengan 

memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. 

2. Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip Good Corporate 

Governance sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Umum 

Syariah harus melakukan penilaian sendiri (self assessment) secara 

berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian 

pelaksanaan Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam 

ketentuan Good Corporate Governance yang berlaku bagi Bank 

Umum Syariah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; 

b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; 

c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; 

d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; 

e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana 

dan penyaluran dana serta pelayanan jasa; 

f. Penanganan benturan kepentingan; 

g. Penerapan fungsi kepatuhan Bank; 

h. Penerapan fungsi audit Intern; 

i. Penerapan fungsi audit ekstern; 

j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan 

k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal. 



57 
 

 
 

3. Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance dilakukan 

berdasarkan analisis atas: (i) pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance sebagaimana dimaksud pada angka 1; (ii) 

kecukupan tata kelola (governance) atas struktur, proses, dan hasil 

penerapan Good Corporate Governance pada bank; dan (iii) informasi 

lain yang terkait dengan Good Corporate Governance yang didasarkan 

pada data dan informasi yang relevan. 

4. Penetapan peringkat faktor Good Corporate Governance dikategorikan 

dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, 

peringkat 4, dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor Good Corporate 

Governance yang lebih kecil mencerminkan penerapan Good 

Corporate Governance yang lebih baik. 

5. Bank Umum Syariah melakukan penilaian sendiri (self assessment) 

pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkala sesuai 

dengan periode penilaian tingkat bank dan apabila diperlukan sewaktu-

waktu Bank Umum Syariah wajib melakukan pengkinian atas 

penilaian sendiri (self assessment). Langkah-langkah penilaian sendiri 

(self assessment) pelaksanaan Good Corporate Governance adalah 

dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai 

kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance, seperti data kepengurusan, kepemilikan, 

struktur kelompok usaha, risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, 

Dewan Pengawas Syariah dan Komite, serta laporan-laporan antara 

lain laporan tahunan, laporan khusus Direktur yang membawahkan 

Fungsi Kepatuhan, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, laporan 

akuntan publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem 

pengendalian intern bank, laporan hasil penilaian sendiri (self 

assessment) Tingkat Kesehatan Bank, laporan rencana bisnis dan 

realisasinya, laporan Dewan Komisaris, laporan hasil pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan 

penerapan prinsip Good Corporate Governance lainnya”. 

 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah, untuk mendapatkan nilai komposit dari masing-masing faktor, 

Bank mengalikan peringkat dari masing-masing faktor dengan bobot tertentu. 

Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 2.1 

Bobot-bobot Faktor GCG 

 

No Faktor Bobot (%) 

1 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dwan Komisaris 12.50 

2 Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi 17.50 

3 Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite 10.00 

4 
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas 

Syariah 
10.00 

5 
Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan 

dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa 
5.00 

6 Penanganan benturan kepentingan 10.00 

7 Penerapan fungsi kepatuhan Bank 5.00 

8 Penerapan fungsi audit Intern 5.00 

9 Penerapan fungsi audit ekstern 5.00 

10 Batas Maksimum Penyaluran Dana 5.00 

11 
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan 

pelaksanaan GCG dan pelaporan internal 
15.00 

 TOTAL 100.00 

 Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 

Sebagai langkah terakhir, Bank menetapkan Nilai Komposit hasil Self 

Assessment pelaksanaan Good Corporate Governance  dengan menetapkan 

klasifikasi peringkat komposit berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

12/13/DPbS/2010, sebagaimana pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.2 

Nilai Komposit Pelaksanaan GCG 

 

Nilai Komposit Peringkat Komposit 

Nilai Komposit < 1,5 Sangat Baik 

1,5 ≤ Nilai Komposit < 2,5 Baik 

2,5 ≤ Nilai Komposit < 3,5 Cukup Baik 
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3,5 ≤ Nilai Komposit < 4,5 Kurang Baik 

4,5 ≤ Nilai Komposit < 5,0 Tidak Baik 

  Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 

 

Menurut Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Peringkat Komposit adalah 

peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Bank.  

Peringkat Komposit ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif 

dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank (Surat Edaran Otoritas 

Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014). 

Menurut Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, kategori peringkat komposit 

adalah sebagai berikut: 

1. Peringkat Komposit 1 (PK-1) mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya.  

2. Peringkat Komposit 2 (PK-2) mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif 

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal 

lainnya.  

3. Peringkat Komposit 3 (PK-3) mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi 
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pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya. 

4. Peringkat Komposit 4 (PK-4) mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi 

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan 

faktor eksternal lainnya.  

5. Peringkat Komposit 5 (PK-5) mencerminkan kondisi Bank yang secara 

umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh 

negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor 

eksternal lainnya. 

Penetapan predikat komposit tersebut juga memperhatikan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktornya 5, maka 

predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah “Cukup 

Baik” 

2. Apabila terdapat faktor yang nilai peringkat faktornya 4, maka 

predikat komposit tertinggi yang dapat dicapai Bank adalah “Baik” 

Berdasarkan nilai komposit diatas, Bank dikatakan memenuhi standar 

apabila nilai komposit GCG kurang dari 2,5. Urutan peringkat faktor Good 

Corporate Governance yang lebih kecil mencerminkan penerapan Good 

Corporate Governance yang lebih baik (SEOJK No.10/SEOJK/03/2014). 
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2.1.5 Earnings  

2.1.5.1 Definisi Laba 

Menurut Hery (2015:15), laba adalah: “... kenaikan dalam ekuitas (aset 

bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi di luar 

operasi utama atau operasi sentral perusahaan) dan dari seluruh transaksi 

insidentil (transaksi yang keterjadiannya jarang) dan dari seluruh transaksi lainnya 

serta peristiwa menurut keadaan-keadaan lainnya yang mempengaruhi entitas, 

tidak termasuk yang berasal dari pendapatan atau investasi oleh pemilik”. 

Menurut Kasmir (2016:45), laba adalah: “... selisih dari jumlah pendapatan 

dan biaya, dengan hasil jumlah pendapatan perusahaan lebih besar dari jumlah 

biaya”. 

Sedangkan menurut Wild dan Subramanyam (2014:25), laba adalah: “...  

mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode 

bersangkutan, sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat”. 

Berdasarkan  definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa laba adalah 

kenaikan dalam ekuitas perusahaan yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan 

dari aktivitas perusahaan sebagai pengembalian kepada pemegang ekuitas pada 

periode tertentu. 

 

2.1.5.2 Jenis-jenis Laba 

Menurut Kasmir (2016:303), dalam praktiknya laba terdiri dari dua 

macam, yaitu: 
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1. “Laba kotor (gross profit) 

Laba kotor adalah laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya 

yang menjadi beban perusahaan. Artinya, laba keseluruhan yang 

pertama sekali perusahaan peroleh. 

2. Laba bersih (net profit) 

Laba bersih merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang 

merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu, termasuk 

pajak”. 

 

Menurut Wild dan Subramanyam (2014:26) laba terdiri dari lima jenis, 

yaitu: 

1. “Laba kotor yang disebut juga margin kotor (gross margin) merupakan 

selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. 

2. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya 

dan beban operasi. Laba operasi biasaya tidak mencakup biaya modal 

(bunga) dan pajak. 

3. Laba sebelum pajak merupakan laba dari operasi berjalan sebelum 

cadangan untuk pajak penghasilan. 

4. Laba setelah pajak merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang 

berjalan setelah bunga dan pajak. 

5. Laba bersih merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang 

berjalan setelah bungan dan pajak”. 

 

 

2.1.5.3 Definisi Earnings 

 Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011 

tentang Penilaian Kesehatan Bank Umum, rentabilitas (earnings) adalah: “... 

kemampuan bank menghasilkan laba dari investasi modal dalam aktiva 

keseluruhan yang ditunjukan dengan indikator rasio ROA”. 

 Menurut Pandia (2012:65), rentabilitas (earnings) adalah: “... suatu alat 

untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan 

membandingkan laba dengan aktiva atau modal dalam periode tertentu. 

Rentabilitas juga menunjukkan bagaimana manajemen perusahaan 
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mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal kepadanya, hal 

itu ditunjukkan dengan berapa besarnya dividen”. 

 Sedangkan menurut Kasmir (2016:196), rentabilitas adalah: “... menilai 

kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dan penjualan dan pendapatan investasi”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa rentabilitas 

(earnings) adalah kemampuan bank unttuk menghasilkan laba dari aktiva atau 

modal dalam periode tertentu dan menunjukkan efektivitas manajemen bank 

dalam mempertanggungjawabkan modal yang diserahkan pemilik modal 

kepadanya. 

 

2.1.5.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Earnings 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:144), kualitas bank bergantung 

pada berbagai faktor antara lain adalah sebagai berikut: 

1. “Faktor Eksternal 

Faktor eksternal berasal dari lingkungan bank yang berada di luar 

kendali bank. Faktor eksternal dapat mempermudah maupun 

mempersulit upaya bank memperoleh laba. Faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba antara lain, faktor 

hukum regulasi, kondisi ekonomi, perubahan teknolagi, dan 

persaingan. 

 

2. Faktor internal 

Faktor internal yang dapat mempengaruhi perolehan laba antara lain, 

strategi bisnis bank, bauran aktiva dan pasiva bank. Kulaitas aktiva 

produktif, dan efisiensi operasional. Manajemen bank harus dapat 

memahami bagaimana gabungan antara faktor internal dan eksternal 

bersama-sama memengaruhi kinerja bank dalam memperoleh laba”. 
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2.1.5.5 Pengukuran Earnings  

 Menurut Fahmi (2013:116), rasio profitabilitas meliputi: 

1. Return On Assets (ROA) 

2. Return On Equity (ROE) 

3. Gross Profit Margin (GPM)  

4. Net Profit Margin (NPM) 

 

 

2.1.5.5.1 Return On Assets (ROA) 

 Menurut Pandia (2012:71), Return On Assets adalah: “... rasio yang 

menunjukkan perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan aset total bank, 

rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh bank 

yang bersangkutan”. 

 Menurut Kasmir (2016:201), Return On Assets adalah: “... rasio yang 

menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam 

perusahaan”. 

 Sedangkan menurut Sartono  (2010:123), Return On Assets adalah: “... 

menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang 

dipergunakan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Return On 

Assets adalah rasio perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total aset 

yang menunjukkan kemampuan bank dalam memperoleh penghasilan dari aktiva 

yang digunakan. 
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 Rumus Return On Assets menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

No.13/24/DPNP 25 Oktober 2011sebagai berikut: 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐛𝐞𝐥𝐮𝐦 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐑𝐚𝐭𝐚−𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 x 100% 

 

 Standar ROA yang baik menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 

9/24/DPbS/2007 adalah diatas 1,5%. Semakin tinggi rasio ROA suatu bank, maka 

semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh bank dan semakin baik bank 

tersebut dalam menggunakan asetnya (Ningsih, (2012) dalam Hardianti dan Saifi, 

2018). 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan laba sebelum pajak  

telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 

 Berikut adalah definisi aktiva/aset menurut para ahli, yaitu:  

 Menurut Hanafi dan Halim (2016:29), aktiva adalah: “... sumber 

ekonomi organisasi yang dipakai untuk menjalankan kegiatannya. Atau bisa juga 

didefinisikan sebagai manfaat ekonomis yang akan diterima di masa yang akan 

datang, atau akan dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari transaksi atau 

kejadian tertentu”. 

 Menurut Kasmir (2016:39), aktiva adalah: “... harta atau kekayaan 

yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu”. 

 Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 16 

Revisi Tahun 2011, definisi aset adalah: “... semua kekayaan yang dimiliki oleh 

individu ataupun kelompok yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang 

memiliki nilai dan mendatangkan manfaat bagi tiap orang atau perusahaan 
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tersebut”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa aktiva adalah 

semua kekayaan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud pada periode tertentu yang manfaatnya akan 

diperoleh di masa yang akan datang. 

 Menurut Kasmir (2016:39), jenis-jenis aktiva adalah sebagai berikut: 

1. “Aktiva Lancar 

Aktiva lancar merupakan harta atau kekayaan yang segera dapat 

diuangkan (ditunaikan) pada saat dibutuhkan dan paling lama satu 

tahun. Aktiva lancar merupakan aktiva yang paling liquid dari 

aktiva lainnya. Jika perusahaan membutuhkan uang untuk 

membayar sesuatu yang segera harus dibayar misalnya utang yang 

sudah jatuh tempo, atau pembelian suatu barang atau jasa, uang 

tersebut dapat diperoleh dari aktiva lancar. Komponen yang ada di 

aktiva lancar terdiri dari kas, bank, surat-surat berharga, piutang, 

persediaan, sewa dibayar di muka dan aktiva lancar lainnya. 

Penyusunan aktiva lancar ini biasanya dimulai dari aktiva yang 

paling lancar, artinya yang paling mudah untuk dicairkan. 

2. Aktiva Tetap 

Aktiva tetap merupakan harta atau kekayaan perusahaan yang 

digunakan dalam jangka panjang lebih dari satu tahun. Secara 

garis besar aktiva tetap dibagi dua macam, yaitu: aktiva tetap yang 

berwujud (tampak fisik), seperti: tanah; bangunan; mesin; 

kendaraan; dan lainnya, dan aktiva tetap yang tidak berwujud 

(tidak tampak fisik) merupakan hak yang dimiliki perusahaan, 

contoh: hak paten; merek dagang; goodwill; lisensi dan lainnya. 

3. Aktiva Lainnya 

Aktiva lainnya merupakan harta atau kekayaan yang tidak dapat 

digolongkan ke dalam aktiva lancar maupun aktiva tetap. 

Komponen yang ada dalam aktiva lainnya adalah seperti: 

bangunan dalam proses; piutang jangka panjang; tanah dalam 

penyelesaian dan lainnya”. 
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2.1.5.5.2 Return On Equity (ROE) 

 Menurut Kasmir (2016:204), Return On Equity adalah: “... rasio untuk 

mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri”. 

 Menurut Hanafi dan Halim (2016:82), Return On Equity adalah: “... 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham 

tertentu”. 

 Menurut Pandia (2012:71), Return On Equity adalah: “... rasio yang 

menunjukkan perbandingan antara laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) 

bank, rasio ini menunjukkan tingkat persentase yang dapat dihasilkan.”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Return On 

Equity adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih setelah pajak dengan modal yang dimilikinya. 

  ROE dapat diperoleh dengan cara menghitung rasio antar laba setelah 

pajak dengan total ekuitas (Net Income dibagi Total Equity). Menurut Kasmir 

(2015:204), Return On Equity dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

ROE = 
𝑬𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕 𝒂𝒏𝒅 𝑻𝒂𝒙

𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 x 100% 

 

Menurut Wild dan Subramanyam (2014:26), Laba setelah pajak 

merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan 

pajak. 

Menurut Pasal 49 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2002), 

ekuitas adalah: “... hak residual atas aktiva suatu perusahaan setelah dikurangi 

seluruh kewajiban. Dengan kata lain, ekuitas ini merupakan suatu perkiraan yang 
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mencerminkan porsi hak atau juga kepentingan pemilik perusahaan terhadap harta 

perusahaan itu”. 

Pada suatu entitas  yang berbetuk perseroan terdapat dua jenis ekuitas, 

yaitu: 

1. Akun Penambah Ekuitas 

Akun penambah ekuitas ini dapat dibagi menjadi dua, yakni Laba 

Ditahan dan Modal Disetor. Kedua akun tersebut yang nantinya akan 

dijelaskan pada laporan perubahan ekuitas serta merupakan unsur 

penambah ekuitas. 

a. Modal Disetor 

Modal disetor ini merupakan besarnya uang yang disetorkan oleh 

pemegang saham. Modal disetor tersebut dapat dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu: 

a) Modal Saham, merupakan jumlah nominal saham yang beredar 

b) Agio/Disagio Saham, merupakan selisih antara setoran 

pemegang saham dengan jumlah nominal saham. Agio ini 

merupakan selisih diatas niminal, sedangkan Disagio adalah 

selisish dibawah nominal. 

b. Pendapatan  

Pendapatan (revenue) merupakan laba entitas yang memberikan 

penambahan nilai perusahaan pada periode pencatatan. Dalam hal 

tersebut pendapatan adalah laba ditahan yang digunakan untuk 

melakukan ekspansi entitas sehingga bisa memperbesar aset entitas 
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tersebut. 

2. Akun Pengurang Ekuitas 

Terdapat dua akun pengurang entitas, yaitu pengembilan pribadi serta 

biaya. Kedua akun pengurang tersebut akan dinyatakan sebagai 

pengurang ekuitas dengan saldo nominal di bagian debit pada laporan. 

a. Pengambilan Pribadi, merupakan pengambilan modal yang 

dilakukan oleh pemilik. Apabila perusahaan sudah berbentu 

perseroan, maka pengambilan pribadi (prive) ini hanya dapat 

dilakukan jika disetujui oleh Dewan Komisaris. 

b. Beban/ Pengeluaran, merupakan semua biaya yang dikeluarkan 

oleh entitas untuk kegiatan atau aktivitas operasionalnya dalam 

menghasilkan barang atau jasa pada laporan ekuitas beban serta 

pendapatan tidak dicantumkan secara langsung, tapi dalam bentuk 

laba atau rugi. 

 

2.1.5.5.3 Gross Profit Margin (GPM) 

 Menurut Hery (2015:231), Gross Profit Margin adalah: “... rasio yang 

digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. 

Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba 

kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan 

harga pokok penjualan”. 

 Menurut Sudana (2011:22), Gross Profit Margin adalah: “... 
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mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dengan 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini menggambarkan efisiensi yang 

dicapai oleh bagian produksi”. 

 Sedangakan menurut Martono dan Harjito (2014:60), Gross Profit 

Margin adalah: “... perbandingan penjualan bersih dikurangi harga pokok 

penjualan dengan penjualan bersih atau rasio antara laba kotor dengan penjualan 

bersih”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Gross Profit 

Margin adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memperoleh laba kotor (penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan) dari 

penjualan bersih yang dilakukan perusahaan. 

 Menurut Hary (2015:231), Gross Profit Margin dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

GPM = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧 𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡
 x 100% 

 

 Menurut Kasmir (2016:303), laba kotor adalah: “... laba yang 

diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya 

laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh”. 

 Menurut Dharmmesta (2014:8), penjualan adalah: “... ilmu dan seni 

mempengaruhi pribadi yang dilakukan oleh penjual untuk mengajak orang lain 

agar bersedia membeli barang dan jasa yang ditawarkan”. 

 Menurut Dharmmesta (2014:8), tujuan penjualan adalah sebagai 

berikut: 
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1. “Mencapai volume penjualan tertentu. 

2. Mendapatkan laba tertentu. 

3. Menunjang pertumbuhan perusahaan”. 

 

  

2.1.5.5.4 Net Profit Margin (NPM) 

 Menurut Murhardi (2015:64), Net Profit Margin adalah: “... 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba neto dari setiap 

penjualannya. Harapannya semakin tinggi NPM, maka akan semakin baik”. 

 Menurut Sartono Agus (2015:123), Net Profit Margin adalah: “... 

menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 

dengan penjualan”. 

 Sedangkan menurut Rudianto (2013:192), Net Profit Margin adalah: 

“... ukuran persentase dari setiap hasil penjualan sesudah dikurangi semua biaya 

dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak”. 

 Menurut Sartono (2015:123), Net Profit Margin dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

NPM = 
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐏𝐞𝐧𝐣𝐮𝐚𝐥𝐚𝐧
 x 100% 

 

 Definisi dan segala hal yang berkaitan dengan laba setelah pajak dan 

penjualan telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. 
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2.1.6 Capital  

2.1.6.1 Definisi Capital (Permodalan) 

 Adrianto dan Firmansyah (2019:367) menyatakan bahwa: 

     “Permodalan bagi bank sebagaimana perusahaan pada umumnya selain 

berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan terhadap kegiatan 

operasionalnya juga berperan sebagai penyangga terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian”. 

 

 Menurut Iswi Hariyani (2010:50), permodalan adalah: “... penilaian 

terhadap kecukupan modal Bank untuk meng-cover eksposur risiko saat ini dan 

mengantisipasi eksposur risiko dimasa datang”. 

 Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:157), permodalan 

adalah: “... dimaksudkan untuk menutup potensi kerugian yang tidak terduga 

(unexpected loss), dan sebagai cadangan pada saat terjadi krisis perbankan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa permodalan adalah 

suatu regulasi perbankan yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan dan 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal bank untuk 

menyerap kerugian dan meng-cover potensi kerugian yang tidak terduga baik saat 

ini maupun dimasa datang. 

 

2.1.6.2 Fungsi Modal 

 Capital atau modal adalah faktor penting bagi suatu perusahaan dalam 

rangka pengembangan usaha serta untuk menampung risiko-risiko yang mungkin 

terjadi. Menurut Pandia (2012:29), bagi bank modal mempunyai fungsi yang 

spesifik agak berbeda dengan fungsi modal pada perusahaan industri maupun 
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perdagangan. Fungsi modal dalam bisnis perbankan adalah sebagai berikut: 

1. “Fungsi Melindungi (Protective Function) 

Yang dimaksud disini adalah melindungi kerugian para 

penyimpan/penitip uang bila terjadi likuiditas, sehingga kerugian 

tersebut tidak dibebankan kepada penyimpan (deposannya), tetapi 

menjadi beban dan tanggung jawab para pemegang saham. 

2. Menarik dan Mempertahankan Kepercayaan Masyarakat 

Bank merupakan lembaga kepercayaan sehingga bagi bank merupakan 

aset tersendiri bagi bank yang perlu dipelihara dan dikembangkan. 

Bisnis bank sangat tergantung pada kepercayaan nasabahnya, apa 

jadinya bank tanpa nasabah penyimpan (deposan). Untuk 

mempertahankan, menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan 

masyarakat bank perlu mempunyai modal sendiri. Para calon 

penyimpan dana akan menitipkan uangnya di bank bila mereka 

menaruh kepercayaan kepada bank tersebut dan kepercayaan ini timbul 

antara lain berdasarkan pada modal yang dimiliki oleh bank, sehingga 

kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi bank dalam 

menjalankan operasionalnya.  

3. Fungsi Operasional (Operational Function) 

Dengan modal, bank baru bisa mulai bekerja, dengan kata lain bank 

tidak bisa bekerja tanpa modal. Pengeluaran-pengeluaran pendahuluan 

seperti pengurusan izin pendirian, pembuatan akta notaris, biaya-biaya 

organisasi, pembelian tanah dan bangunan/kantor, peralatan/inventaris, 

sewa tempat dan pengeluaran lainnya tidak bisa dibayar dengan 

simpanan masyarakat tetapi harus dengan modal sendiri. 

4. Menanggung Risiko Kredit (Buffer to Absorb Occasional Operating 

Losses) 

Kredit atau pinjaman yang diberikan bank sebagian besar sumber 

dananya berasal dari simpanan masyarakat. Sehingga kemungkinan 

akan timbul risiko di kemudian hari yakni jika nasabah peminjam tidak 

dapat mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan waktu yang 

diperjanjikan atau dengan perkataan lain macet. Bila hal ini terjadi 

maka bukan para penyimapan dana yang harus memikul kerugian 

tersebut melainkan pihak bank itu sendiri. Dalam hal ini modal bank 

berfungsi sebagai penanggung risiko kredit. 

5. Sebagai Tanda Kepemilikan (Owner) 

Modal merupakan salah satu tanda kepemilikan bank misalnya saham, 

apakah bank tersebut milik pemerintah swasta nasional, swasta asing 

atau campuran dapat dilihat dari siapa penyetor modalnya.  

6. Memenuhi Ketentuan atau Perudang-undangan 

Jumlah modal pada awal pendiriannya ditentukan oleh peraturan 

pemerintah, misalnya saat ini untuk mendirikan Bank Pengkreditan 

Rakyat, modal disetor minimum Rp 50 miliar, Bank Umum minimum 

Rp 80 miliar, Bank Campuran minimum Rp 100 miliar, Bank Umum 

Devisa minimum Rp 150 miliar, dan Bank Umum Bukan Devisa 
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minimum Rp 10 miliar”. 

 

 

2.1.6.3 Jenis-jenis Modal 

 Menurut Adrianto dan Firmansyah (2019:168), modal dibagi menjadi: 

1. “Modal Inti (tier 1), terdiri dari : 

a. Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. 

Bagi Bank milik koperasi modal setor terdiri dar simpanan pokok 

dan simpana wajib para anggotanya. 

b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai 

nominal saham. 

c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari 

sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan 

harga (apabila saham tersebut dijual). 

d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan 

laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.  

e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan 

untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS. 

f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS 

diputuskan untuk tidak dibagikan. 

g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang 

belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun 

lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila 

tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti. 

h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh 

dalam tahun berjalan 

a) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti. 

b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal 

inti. 

i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan 

keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan 

setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak 

perusahaan tersebut. 

Bila dalam pembukuan bank terdapat goodwill, maka jumlah modal 

inti harus dikurangkan dengan nilai goodwill tersebut. Bank syariah 

dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di 

atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan 

dengan prinsp-prinsp syariah. 

2. Modal pelengkap (tier 2) 

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan 

dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan 
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dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa : 

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap 

b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan 

c. Modal pinjaman, yang mempunyai ciri-ciri : 

a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan 

dengan modal dan telah dibayar penuh. 

b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan BI. 

c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal 

memikul kerugian bank. 

d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam 

keadaan rugi. 

d. Pinjaman subordinasi yang mempunyai syarat-syarat sebagai 

berikut : 

a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan pihak 

bank. 

b) Mendapat persetujuan dari BI 

c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan 

d) Minimal berjangka waktu 5 tahun 

e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI 

f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir 

(kedudukannya sama dengan modal) 

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal 

setinggi-tingginya 100 % dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut 

modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat 

mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di 

atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh 

diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang 

diharuskan dalam ketentuan tersebut. 

3. Modal Pelengkap (tier 3) 

Modal Pelengkap (tier 3) adalah investasi subordinasi jangka pendek 

yang memenuhi kriteria Bank Indonesia sebagai berikut : 

a. Berdasarkan prinsip mudharabah atau musyarakah 

b. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah disetor penuh 

c. Memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 tahun 

d. Tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam 

perjanjian dengan persetujuan BI 

e. Terdapat klausul yang mengikat (lock-in clausule) : bahwa tidak 

dapat dilakukan penarikan angsuran pokok. 

f. Terdapat perjanjian penempatan investasi subordinasi yang jelas 

termasuk jadwal pelunasannya. 

g. Memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari BI”. 
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2.1.6.4 Pengukuran Capital (Permodalan) 

 Capital (permodalan) dapat diukur menggunakan Capital Adequacy Ratio 

(CAR). Menurut Arianto dan Firmansyah (2019:164), tingkat kecukupan modal 

bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal 

atau Capital Adequasy Ratio (CAR). 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:161), Capital Adequacy Ratio 

adalah: “... rasio yang menunjukkan berapa banyak total aset atau kecukupan 

modal bank untuk mengantisipasi kegiatan operasional yang memiliki risiko 

(kredit, inklusi, efek, tagihan lain bank) ”. 

 Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011:519), Capital Adequacy Ratio 

adalah: “... kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan bank dalam 

mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dalam mengontrol risiko-risiko 

yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank”. 

 Sedangkan menurut Sudirman (2013:83), Capital Adequacy Ratio adalah: 

“... menjamin adanya imbangan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank 

dengan modal bank yang ada dan menguntungkan serta bank mampu mengatasi 

risiko”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Capital Adequacy 

Ratio adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan 

kecukupan modal yang dimilikinya untuk mengatasi kemungkinan risiko yang 

terjadi dari kegiatan operasional. 

 Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2016:162) rumus Capital Adequacy 



77 
 

 
 

Ratio (CAR) adalah sebagai berikut: 

CAR = 
𝐌𝐨𝐝𝐚𝐥

𝐀𝐓𝐌𝐑
 x 100% 

 

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia (BI), standar CAR bank yang baik 

adalah minimal sebesar 8% (delapan persen). Menurut Suwandi (2017) Semakin 

besar rasio CAR maka mencerminkan kemampuan bank yang semakin baik dalam 

menghadapi kemungkinan risiko kerugian (Hardianti dan Saifi, 2018). 

Menurut Dendawijaya (2009:144), Modal Bank terdiri atas modal inti dan 

modal pelengkap. Komponen modal inti meliputi modal disetor, agio saham, 

cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak (cadangan umum), dan laba 

ditahan. Modal pelengkap antara lain adalah cadangan revaluasi aktiva tetap.  

Menurut Bank Indonesia, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

adalah aktiva dalam arti luas yang diperhitungkan sebagai dasar penentuan 

besarnya penyediaan modal minimum bagi bank. ATMR terdiri dari aktiva neraca 

dan aktiva administratisf sebagaimana tercermin pada kewajiban yang bersifat 

kontijensi dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.  

Risiko terhadap aktiva dalam arti luas dapat timbul baik dalam bentuk risiko 

kredit maupun risiko yang terjadi karena fluktuasi harga surat-surat berharga, 

tingkat bunga serta nilai tukar valuta asing. Secara teknis Kewajiban Penyediaan 

Modal Minimum diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko (ATMR). 

 Menurut Umam (2013:251), Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) 

Bank Syariah merupakan: “... risiko atas modal berkaitan dengan dana yang 
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diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi 

dari yang lain. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko diperoleh dari nilai total 

masing- masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko 

aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang 

paling berisiko diberi bobot 100%”. 

Sedangkan menurut Sudirman (2013:112), ATMR (Aktiva Tertimbang 

Menurut Risiko) merupakan: “... jumlah timbangan risiko aktiva neraca dan 

rekening administratif bank. Aktiva neraca dan aktiva administratif telah dibobot 

sesuai tingkat bobot risiko yang telah ditentukan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, Aktiva Tertibang Menurut Risiko (ATMR) 

merupakan risiko atas modal yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, terdiri dari 

risiko aktiva neraca dan rekening administratif bank dengan tingkat bobot yang 

telah ditentutkan. 

 Menurut Sudirman (2013:112), masing-masing pos dalam aktiva diberikan 

bobot resiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung pada 

aktiva itu sendiri atau golongan nasabah atau sifat agunan. Pengawasan mengenai 

ketentuan tentang ATMR adalah untuk memastikan bahwa batas maksimum 

ATMR berdasarkan pembobotan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bobot 

resiko berkisar antara 0-100% tergantung dari tingkat likuidnya, semakin likuid 

aktiva maka semakin kecil bobot resikonya. Tujuan pembatasan ATMR adalah 

untuk mengendalikan pertumbuhan aset bank yang memberikan return tinggi 

dengan resiko rendah.  
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Tabel 2.3 

Bobot Risiko Aktiva Bank   

 

No  Akun  Bobot Risiko 

1. 1. Kas 

2. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI 

3. Pembiayaan dengan agunan SBI, Tabungan dan 

Deposito yang diblokir di bank bersangkutan, 

agunan emas. 

4. Pembiayaan kepada pemerintah dan Giro pada BI. 

0% 

2. 1. Giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, 

tabungan serta tagihan lainnya kepada bank lain. 

2. Pembiayaan kepada atau dijamin oleh bank lain 

atau pemda. 

3. Aset tetap dan aet lainnya. 

 

20% 

3. Pembiayaan kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak 

tanggungan dengan tujuan untuk dihuni 

 

40% 

4. 1. Pembiayaan kepada atau dijamin oleh BUMN 

atau BUMD 

2. Pembiayaan kepada pegawai atau pensiunan yang 

memenuhi persyaratan: 

a. Pegawai PNS, Polri, TNI, BUMN, 

BUMD. 

b. Pensiunan PNS, Polri, TNI, BUMN, 

BUMD. 

c. Pegawai atau pensiunan dijamin dengan 

asuransi jiwa dari perusahaan asuransi 

yang memiliki kriteria: 

 Izin usaha dari instansi yang 

berwenang 

 Laporan keuangan telah diaudit 

dan sehat 

 Tidak merupakan pohak terkait 

dengan bank 

d. Pembayaran asuransi atau pelunasan 

pembiayaan bersumber dari gaji atau 

pensiun berdasarkan Surat Kuasa 

Memotong Gaji atau Pensiun kepada bank. 

3. Investasi surat berharga 

 

50% 

5. Kredit kepada UMK 85% 

6. Pembiayaan yang dijamin oleh perorangan, koperasi atau 

kelompok atau perusahaan lain 

100% 

Sumber: Sudirman (2013:201) 
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2.1.7 Prediksi Financial Distress 

2.1.7.1 Definisi Financial Distress 

 Menurut Rudianto (2013:251), kebangkrutan (financial distress) adalah: 

“... kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuan. 

Perusahaan dianggap mengalami kebangkrutan jika tingkat pengembalian yang 

yang diperoleh perusahaan lebih kecil dari total biaya yang harus dikeluarkannya 

yang terjadi secara tiba-tiba”.  

 Menurut Plat dan Plat dalam Fahmi (2013:158), financial distress adalah: 

“... tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya 

kebangkrutan atau likuiditasi. Financial distress dimulai dari ketidakmampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, terutama kewajiban yang 

bersifat jangka pendek termasuk kewajiban likuiditas, dan juga termasuk 

kewajiban dalam kategori solvabilitas”. 

 Sedangkan menurut Hapsari (2012), financial distress adalah: “... suatu 

kondisi dimana arus kas operasi perusahaan tidak memadai untuk melunasi 

kewajiban-kewajiban lancar perusahaan (seperti utang dagang atau beban bunga) 

dan perusahaan terpaksa melakukan tindakan perbaikan”. 

 Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa financial distress 

merupakan penurunan kondisi keuangan perusahaan yang disebabkan oleh 

menurunnya kemampuan likuiditas perusahaan sehingga perusahaan tidak mampu 

memenuhi kewajibannya dan gagal menjalankan operasinya dalam mencapai 

tujuan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. 
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2.1.7.2 Penyebab Financial Distress 

Secara umum, kebangkrutan diartikan sebagai kegagalan perusahaan 

dalam menjalankan operasional perusahaan untuk mencapai tujuannya. Oleh 

karena itu, penting sekali memahami penyebab terjadinya kegagalan yang 

mungkin terjadi dalam sebuah perusahaan.  

Menurut Rudianto (2013:252), terdapat tiga jenis kegagalan dalam 

perusahaan, yaitu: 

1. “Perusahaan yang menghadapi technically insolvent, jika perusahaan 

tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo tetapi 

nilai aset perusahaan lebih tinggi daripada utang. 

2. Perusahaan yang menghadapi legally insolvent, jika nilai aset 

perusahaan lebih rendah daripada nilai utang perusahaan. 

3. Perusahaan yang menghadapi kebangkrutan, yaitu jika tidak dapat 

membayar utangnya dan oleh pengadilan dinyatakan pailit”. 

 

Menurut Rudianto (2013:252), penyebab kegagalan suatu perusahaan 

dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: 

1. “Faktor Internal 

Kurang kompetennya manajemen perusahaan akan berpengaruh 

terhadap kebijakan dan keputusan yang diambil. Kesalahan dalam 

mengambil keputusan akibat kurang kompetennya manajemen yang 

dapat menjadi penyebab kegagalan perusahaan, meliputi faktor 

keuangan maupun nonkeuangan. Kesalahan pengelolaan di bidang 

keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan perusahaan, meliputi: 

a. Adanya utang yang telalu besar sehingga memberikan beban tetap 

yang berat bagi perusahaan. 

b. Adanya current liabilities yang terlalu besar diatas current assets. 

c. Lambatnya pengumpulan piutang atau banyaknya Bad-Debts 

(piutang tak tertagih). 

d. Kesalahan dalam dividend-policy. 

e. Tidak cukupnya dana-dana penyusutan. 

Kesalahan pengelolaan di bidang nonkeuangan yang dapat 

menyebabkan kegagalan perusahaan meliputi: 

a. Kesalahan dalam pemilihan tempat kedudukan perusahaan. 

b. Kesalahan dalam penentuan produk yang dihasilkan. 

c. Kesalahan dalam penentuan besarnya perusahaan. 

d. Kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. 
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e. Kesalahan dalam pemilihan pimpinan perusahaan. 

f. Kesalahan dalam kebijakan pembelian. 

g. Kesalahan dalam kebijakan produksi. 

h. Kesalahan dalam kebijakan pemasaran. 

i. Adanya ekspansi yang berlebih-lebihan. 

2. Faktor Eksternal 

Berbagai faktor eksternal dapat menjadi penyebab kegagalan sebuah 

perusahaan. Penyebab eksternal adalah berbagai hal yang timbul atau 

berasal dari luar perusahaan dan yang berada diluar kekuasaan atau 

kendali pimpinan perusahaan atau badan usaha, yaitu: 

a. Kondisi perekonomian secara makro, baik domestik maupun 

internasional. 

b. Adanya persaingan yang ketat. 

c. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan. 

d. Turunnya harga-harga dan sebagainya”. 

Sudana (2011:249) menyatakan bahwa, penyebab terjadinya kesulitan 

keuangan (financial distress) adalah faktor ekonomi, kesalahan manajemen, dan 

bencana alam. Perusahaan yang mengalami kegagalan dalam operasinya akan 

berdampak pada kesulitan keuangan. Tapi kebanyakan penyebabnya, baik 

langsung maupun tidak langsung adalah karena kesalahan manajemen yang terjadi 

berulang-ulang. 

Sedangkan menurut Fahmi (2013:105) faktor penyebab terjadinya 

financial distress adalah: 

“Penyebabnya dimulai dari ketidakmampuan dalam memenuhi kewajiban-

kewajibannya, terutama kewajiban yang bersifat jangka pendek termasuk 

kewajiban likuiditas dan juga termasuk kewajiban dalam kategori 

solvabilitas. Permasalahan terjadinya insolvency bisa timbul karena faktor 

berawal dari kesulitan likuiditas. Ketidakmampuan tersebut dapat 

ditunjukan dengan 2 (dua) metode, yaitu Stock-based insolvency dan 

Flow-based insolvency. Stock-based insolvency adalah kondisi yang 

menunjukkan suatu kondisi ekuitas negatif dari neraca perusahaan 

(negative net worth), sedangkan Flow-based insolvency ditunjukkan oleh 

kondisi arus kas operasi (operating cash flow) yang tidak dapat memenuhi 

kewajiban-kewajiban lancar perusahaan”. 

 

Dari kutipan-kutipan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penyebab 
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financial distress dapat terjadi dari aspek keuangan maupun aspek non-keuangan. 

Tetapi pada dasarnya kegagalan dari suatu bisnis atau terjadinya kondisi financial 

distress disebabkan oleh kombinasi dari berbagai penyebab di atas. 

 

2.1.7.3 Kategori Financial Distress 

 Menurut Fahmi (2013:159), kesulitan keuangan (financial distress) dapat 

dikategorikan ke dalam beberapa golongan, yaitu: 

1. “Pertama, financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-

benar membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan 

dinyatakan untuk berada di posisi bangkrut dan pailit. Pada kategori 

ini memungkinkan pihak perusahaan melaporkan ke pihak terkait 

seperti pengadilan bahwa perusahaan telah berada dalam posisi 

banckruptcy (pailit) dan menyerahkan berbagai urusan untuk 

ditangani oleh pihak luar perusahaan. 

2. Kedua, financial distress kategori B atau tinggi dan dianggap 

berbahaya. Pada posisi ini perusahaan harus memiliki solusi realistis 

dalam menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-

sumber aset yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan. 

Termasuk memikirkan berbagai dampak jika dilaksanakan keputusan 

merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan). Salah satu 

dampak yang sangat nyata terlihat pada posisi ini adalah perusahaan 

mulai melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dan pensiunan 

dini pada beberapa karyawan yang dianggap tidak layak (infeasible) 

lagi untuk dipertahankan. 

3. Ketiga, financial distress kategori C atau sedang. Kategori ini 

dianggap perusahaan masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan 

tindakan tambahan dana yang bersumber dari internal dan eksternal. 

4. Keempat, financial distress kategori D atau rendah. Pada kategori ini 

perusahaan dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer 

yang disebabkan oleh berbagai kondisi eksternal dan internal, 

termasuk lahirnya dan dilaksanakannya keputusan yang kurang tepat. 

Kondisi ini umumnya bersifat jangka pendek sehingga kondisi ini 

dapat segera diatasi”. 
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2.1.7.4 Manfaat Informasi Financial Distress 

Plat dan Plat dalam Martharini (2012) dalam Ismawati (2015), menyatakan 

3 (tiga) kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress 

adalah: 

1. “Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah sebelum 

terjadi kebangkrutan. 

2. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau take over 

agar perusahaan lebih mampu untuk membayar utang dan mengelola 

perusahaan dengan baik. 

3. Memberi tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa 

yang akan datang”. 

Menurut Sartono (2010:114), prediksi mengenai perusahaan yang 

mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang kemudian mengalami 

kebangkrutan merupakan suatu analisis yang penting bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan seperti kreditur, investor, otoritas pembuat peraturan, auditor 

maupun manajemen. 

Menurut Rudianto (2013:253), informasi kebangkrutan sangat bermanfaat 

bagi beberapa pihak berikut ini, yaitu: 

1. “Manajemen  

Apabila manajemen perusahaan bisa mendeteksi kemungkinan 

terjadinya kebangrutan lebih awal, maka tindakan pencegahan bisa 

dilakukan. Berbagai aktivitas atau biaya yang dianggap dapat 

menyebabkan kebangkrutan akan diminimalkan. Maka pencegahan 

kebangkrutan yang merupakan tindakan akhir penyelamatan yang 

dapat dilakukan bisa berupa merger atau restrukturisasi keuangan. 

2. Pemberi Pinjaman (Kreditor) 

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah 

badan usaha yang berposisi sebagai kreditor untuk mengambil 

keputusan mengenai diberikan-tidaknya pinjaman kepada perusahaan 

tersebut.  

3. Investor  

Informasi kebangkrutan perusahaan bisa bermanfaat bagi sebuah usaha 

yang berposisi sebagai investor perusahaan lain. Jika perusahaan 

investor berniat membeli saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh 
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suatu perusahaan yang telah dideteksi kemungkinan kebangkrutannya, 

maka calon investor perusahaan itu dapat memutuskan membeli atau 

tidak surat berharga yang dikeluarkan perusahaan tersebut.  

4. Pemerintah  

Pada beberapa sektor usaha, lembaga pemerintah bertanggung jawab 

mengawasi jalannya usaha tersebut. Pemerintah juga mempunyai 

badan usaha yang harus selalu diawasi. Lembaga pemerintah 

mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih 

awal supaya tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. 

5. Akuntan Publik 

Akuntan publik perlu menilai potensi kebangkrutan badan usaha yang 

sedang diaudit, karena akuntan akan menilai kemampuan going 

concern perusahaan tersebut”. 

 

 

 

 

2.1.7.5 Pengukuran Prediksi Financial Distress 

 Menurut Dwijayanti (2010), ada berbagai macam cara yang bisa 

digunakan untuk memprediksi financial distress hingga kebangkrutan, yaitu 

melalui analisis rasio keuangan. Berbagai model untuk memprediksi financial 

distress yang disusun dari berbagai rasio keuangan diantaranya Model Z-score 

dan Model Zmijewski. 

 

 

2.1.7.5.1 Model Altman Z-score 

 Model dalam memprediksi financial distress yang banyak diteliti 

penggunaannya adalah model Altman Z-score. Model Altman Z-score pertama 

kali diperkenalkan oleh Edward Altman yang dikembangkan untuk menentukan 

kecenderungan kebangkrutan suatu perusahaan dan dapat pula digunakan untuk 
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mengukur keseluruhan kinerja keuangan (Natariasari dan Nofiandre dalam 

Alvidianita, 2019). 

Menurut Fahmi (2013:158), pada saat ini banyak formula yang 

dikembangkan untuk menjawab permasalahan tentang bankrupty, salah satu yang 

dianggap populer dan banyak dipergunakan dalam berbagai penelitian serta 

analisis secara umum adalah model kebankrutan Altman. Model Altman ini lebih 

umum disebut dengan Altman Z-score. 

Menurut Rudianto (2013:254), analisis Z-score adalah metode untuk 

memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan mengkombinasikan 

beberapa rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda satu 

dengan lainnya.  Seiring dengan berjalannya waktu dan penyesuaian terhadap 

berbagai jenis perusahaan, Altman kemudian memodifikasi modelnya supaya 

dapat diterapkan pada semua perusahaan, seperti manufaktur, non manufaktur, 

dan perusahaan penerbit obligasi di negara berkembang.  

Menurut Muharrami dan Sinta (2018), rumus yang digunakan dalam 

model Altman (2000) sebagai berikut: 

1. “Jika perusahaan publik 

Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 0,999X5 

2. Jika perusahaan swasta  

Z = 0,71X1 + 0,84X2 + 3,10X3 + 0,420X4 + 0,998X5 

3. Jika perusahaan jasa 

4. Z = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 01,05X4”. 

 

Sebanyak tiga formula yang digunakan dalam model kebangkrutan 

Altman seperti yang ditunjukkan di atas. Untuk perusahaan manufaktur formula 

dibagi menjadi dua yaitu publik dan swasta. Sementara memprediksi 

kebangkrutan industri jasa seperti industri perbankan Altman memperkenalkan 
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model perusahaan jasa secara terpisah (Altman (2000) dalam  Muharrami dan 

Sinta ,2018). Dalam Z-score modifikasi ini Altman mengeliminasi variabel X5 

(sales to total assets), karena rasio ini sangat bervariatif pada industri dengan 

ukuran aset yang berbeda-beda (Rahmadhani dan Lukviarman, 2009:20). 

Rudianto (2013:254) menyatakan perkembangan rumusan yang 

dikembangkan oleh Altman sebagai berikut: 

“Rumus Z-score pertama dihasilkan Altman pada tahun 1968. Rumus 

ini dihasilkan dari penelitian atas berbagaiperusahaan manufaktur di Amerika 

Serikat yang menjual sahamnya di bursa efek. Karena itu, rumus tersebut lebih 

cocok digunakan untuk memprediksi keberlangsungan usaha perusahaan-

perusahaan manufaktur yang go public. Rumus pertama tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 +1,0 X5 

 

Dimana : 

X1 : Modal Kerja/Total Aset 

X2 : Laba Ditahan/Total Aset 

X3 : EBIT/Total Aset 

X4 : Nilai Pasar Saham/Total Utang 

X5 : Penjualan/Total Aset 

 

Karena skor yang diperoleh merupakan gabungan dari 5 (lima) unsur 

yang berbeda, dimana setiap unsur merupakan rasio keuangan yang berbeda, 

maka sangat penting untuk memahami makna dari setiap unsur tersebut. Berikut 

definisi dari diskriminasi Z (zeta) (Rudianto, 2013:255): 

1. Rasio Likuiditas (X1) (Modal Kerja : Total Aset) 

Mengukur likuiditas dengan membandingkan aset likuid bersih 

dengan total aset. Aset likuid bersih atau modal kerja didefinisikan 

sebagai aset lancar dikurangi total kewajiban lancar (aset-utang 

lancar). Umumnya, jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, 

modal kerja akan menurun lebih cepat daripada total aset sehingga 

menyebabkan rasio ini turun. 

Rasio ini dapat dicari dengan rumus: 

 

X1 = 
Modal Kerja

Total Aset
 

 

2. Rasio Profitabilitas (X2) (Laba Ditahan : Total Aset) 

Rasio ini menunjukkan rasio profitabilitas yang mendeteksi 
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kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini 

mengukur besarnya kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan, ditinjau dari kemampuan perusahaan bersangkutan dalam 

memperoleh laba dibandingkan kecepatan perputaran operating assets 

sebagai ukuran efisiensi usaha atau dengan kata lain, rasio ini 

mengukur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi: 

 

X2 = 
Laba Ditahan

Total Aset
 

 

3. Rasio Profitabilitas (X3) (EBIT : Total Aset) 

Rasio ini mengukur profitabilitas, yaitu tingkat pengembalian atas aset, 

yang dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak 

(Earnings Before Interest and Tax) tahunan perusahaan dengan total 

aset pada neraca akhir tahun. Rasio ini menjelaskan pentingnya 

pencapaian laba perusahaan terutama dalam rangka memenuhi 

kewajiban bunga para investor. 

 

X3 = 
EBIT

Total Aset
 

 

4. Debt to Equity Ratio (X4) (Nilai Saham : Total Utang) 

Rasio ini merupakan kebalikan dari utang per modal sendiri (Debt to 

Equity Ratio). Nilai modal sendiri yang dimaksud adalah nilai pasar 

modal sendiri, yaitu jumlah saham perusahaan yang dikalikan dengan 

harga pasar saham per lembarnya (jumlah lembar saham x harga pasar 

saham per lembar). Umumnya, perusahaan-perusahaan yang gagal 

akan mengakumulasikan lebih banyak utang dibandingkan modal 

sendiri. 

 

X4 = 
Nilai Saham

Total Utang
 

 

5. Rasio X5 (Penjualan : Total Aset) 

Rasio ini mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aset 

untuk menghasilkan penjualan yang merupakan operasi inti dari 

perusahaan untuk dapat menjaga kelangsungan hidupnya. 

 

X5 = 
Penjualan

Total Aset
 

 

 Menurut Rudianto (2013:256), Altman menyatakan bahwa jika 

perusahaan memiliki indeks kebangkrutan 2,99 atau diatasnya, maka perusahaan 

tidak termasuk yang dikategorikan akan mengalami kebangkrutan. Sedangkan 
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perusahaan yang memiliki indeks kebangkrutan 1,81 atau dibawahnya, 

perusahaan tersebut termasuk kategori bangkrut. 

 Hasil penelitian dengan menggunakan rumus Z-score tersebut akan 

menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini 

untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan: 

1. Jika nilai Z > 2,99  = Perusahaan masuk kategori tidak bangkrut 

2. Jika 1,8 < Z < 2,99 = Perusahaan masuk wilayah grey area  

(tidak dapat ditentukan apakah perusahaan 

sehat ataupun mengalami kebangkrutan) 

3. Juka Z < 1,8  = Perusahaan masuk kategori bangkrut  

Pada tahun 1984, Altman melakukan penelitian kembali di berbagai 

negara. Penelitian ini menggunakan berbagai perusahaan manufaktur yang tidak 

go public. Karena itu rumus dari hasil penelitian tersebut lebih tepat digunakan 

untuk perusahaan manufaktur yang tidak menjual sahamnya di bursa efek. Hasil 

penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-score yang kedua untuk perusahaan-

perusahaan manufaktur yang tidak go public, sebagai berikut: 

 

Z = 0,717 X1 + 0,84 X2 + 3,107 X3 + 0,420 X4 +0,998 X5 

 

Dimana: 

X1 : Modal Kerja/Total Aset 

X2 : Laba Ditahan/Total Aset 

X3 : EBIT/Total Aset 

X4 : Nilai Pasar Saham/Total Utang 

X5 : Penjualan/Total Aset 

  

 Rumus Z-score tersebut lebih tepat digunakan untuk perusahaan non 

go public. Untuk itu Altman kembali melakukan penelitian di Mexico (negara 

berkembang) dengan harapan bahwa rumus Z-score dapat digunakan dalam 

perusahaan go public dan non go public. 

 Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-score tersebut akan 

menghasilkan skor yangb berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilaian berikut ini 

untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan: 

1. Jika nilai Z > 2,9  = Perusahaan masuk kategori tidak bangkrut 

4. Jika 1,23 < Z < 2,9 = Perusahaan masuk wilayah grey area  

(tidak dapat ditentukan apakah perusahaan 

sehat ataupun mengalami kebangkrutan) 

2. Jika Z < 1,23  = Perusahaan masuk kategori bangkrut 

Setelah melakukan penelitian dengan objek berbagai perusahaan 

manufaktur dan menghasilkan 2 rumus pendeteksi kebangkrutan. Altrman 

melakukan penelitian lagi mengenai potensi kebangkrutan perusahaan-perusahaan 

selain perusahaan manufaktur, baik yang go public maupun yang tidak. Rumus Z-

score terakhir merupakan rumus yang sangat fleksibel karena bisa digunakan 
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untuk berbagai jenis bidang usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang 

tidak, dan cocok digunakan di negara berkembang seperti Indonesia. 

Hasil penelitian tersebut menghasilkan rumus Z-score ketiga untuk 

berbagai jenis perusahaan, sebagai berikut: 

 

Z = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4  

Dimana : 

X1 : Modal Kerja/Total Aset 

X2 : Laba Ditahan/Total Aset 

X3 : EBIT/Total Aset 

X4 : Nilai Buku Ekuitas/Nilai Buku Utang 

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Z-score tersebut akan 

menghasilkan skor yang berbeda antara suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Skor tersebut harus dibandingkan dengan standar penilain berikut ini 

untuk menilai keberlangsungan hidup perusahaan: 

1. Jika nilai Z > 2,60  = Perusahaan masuk kategori tidak bangkrut 

5. Jika 1,10 < Z < 2,60 = Perusahaan masuk wilayah grey area  

(tidak dapat ditentukan apakah perusahaan 

sehat ataupun mengalami kebangkrutan) 

3. Jika Z < 1,10  = Perusahaan masuk kategori bangkrut”. 

 

 

2.1.7.5.2 Model Zmijewski (X-Score) 

 Menurut Prihanthini dan Sari (2013), model prediksi yang dihasilkan 

oleh Zmijewski pada tahun 1983 ini merupakan riset selama 20 tahun yang telah 

diulang. Zmijewski (1983) menggunakan analisis rasio likuiditas, leverage, dan 

mengukur kinerja suatu perusahaan. Zmijewski melakukan prediksi dengan 

sampel 75 perusahaan bangkrut dan 73 perusahaan sehat selama tahun 1972 

sampai tahun 1978, indikator F-Test terhadap rasio kelompok rate of return, 

liquidity, leverage turnover, fixed payment coverage, trens, firm size, dan stock 

return volatility menunjukkan perbedaan signifikan antara perusahaan yang sehat 

dengan tidak sehat. Menurut Peter dan Yoseph (2011), model ini menghasilkan 
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rumus sebagai berikut: 

X = -4,3 – 4,5X1 + 5,7X2 – 0,004X3 

 

Dimana:  

1. Laba Setelah Pajak terhadap Total Aset (X1) 

Rasio ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menggunakan aset 

yang diinvestasikan untuk dibagikan dengan laba yang dihasilkan. 

Laba setelah pajak diperoleh dari laporan laba rugi, dan total aset 

diperoleh dari neraca.  

X1 =  
𝐋𝐚𝐛𝐚 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 

2. Total Hutang terhadap Total Aset (X2) 

Rasio ini merupakan rasio yang membandingkan total hutang dengan 

total aset. rasio ini digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan 

secara keseluruhan. Semua data diperoleh dari neraca perusahaan. 

X2 =  
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 

3. Aset Lancar terhadap Kewajiban Lancar (X3 ) 

Rasio ini diukur dengan membandingkan aset lancar dengan hutang 

lancar. Rasio ini untuk mengukur likuiditas perusahaan, namun 

difokuskan dalam jangka pendek. Semua data diperoleh dari neraca 

perusahaan. 

X3 =  
𝐀𝐬𝐞𝐭 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫

𝐊𝐞𝐰𝐚𝐣𝐢𝐛𝐚𝐧 𝐋𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫
 

 Nilai cut-off yang berlaku dalam model ini adalah 0. Hal ini berarti 
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perusahaan yang nilai X-Score lebih besar dari atau sama dengan 0 diprediksi 

akan mengalami Financial Distress dimasa depan. Sebaliknya, perusahaan yang 

memiliki nilai X-Score lebih kecil dari 0 diprediksi tidak akan mengalami 

Financial Distress (Rismawati (2012) dalam Aditya, 2018). 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

2.2.1 Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap Prediksi Financial Distress 

Risiko pembiayaan yang tinggi menunjukkan kesehatan bank yang rendah 

dikarenakan terjadi pembiayaan bermasalah pada kegiatan bank. Rasio Non 

Performing Financing (NPF) digunakan untuk menunjukkan kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bank. Semakin kecil NPF, maka 

semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank.  

Menurut Almilia dan Herdiningtyas (2005), semakin tinggi rasio 

pembiayaan bermasalah (NPF)  maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan 

bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka 

kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah atau mengalami kebangkrutan 

semakin tinggi.  

Bebagai penelitian telah menguji pengaruh risiko pembiayaan terhadap 

prediksi  financial distress, diataranya penelitian yang dilakukan oleh Kirstina 

Nimas Wijayanti, Inayah Adi Sari dan Dewi Indriasih (2018), Maisarah, Zamzam 

dan Enggar Diah P.A (2018), Kun Ismawati dan Paula Chrisna Istria (2015) 

menyatakan bahwa risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap prediksi 
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financial distress. Kerangka pemikiran pengaruh risiko pembiayaan terhadap 

prediksi financial distress dapat dilihat pada gambar 2.1. 

H1: Risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap prediksi  

         financial distress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Risiko Pembiayaan terhadap  

Prediksi  Financial Distress 

 

 

2.2.2 Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap Prediksi Financial Distress 

Risiko likuiditas diwakili oleh rasio Financing to Deposit Ratio (FDR). 

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali 
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penarikan dan yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang 

diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Dengan kata lain, seberapa jauh 

pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank 

untuk segera memenuhim permintaan deposan yang ingin menarik kembali 

uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan (Farah 

dalam Handayani 2016). 

Menurut Farah dalam Handayani (2016), semakin tinggi rasio FDR 

memberikan indikasi, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang 

bersangkutan. Hal ini disebabkan jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai 

kredit (pembiayaan) semakin besar. Semakin tinggi FDR bank syariah, semakin 

tinggi kemungkinan bank untuk kondisi bermasalah atau financial distress. 

Menurut Fatimah (2013), FDR yang tinggi menunjukkan pertumbuhan 

jumlah pembiayaan yang diberikan lebih besar daripada pertumbuhan jumlah 

dana yang dihimpun, sehingga kemampuan likuiditas bank semain rendah. Hal ini 

disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk mambiayai pembiayaan 

semakin besar. 

Semakin tinggi FDR, maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank 

tersebut. Selain mencerminkan kondisi likuiditas bank, rasio ini juga digunakan 

untuk mengukur tingkat risiko yang menjadi beban bank dalam menjalankan 

usahanya (Suhirman (2001) dalam Fatimah, 2013). 

Bebagai penelitian telah menguji pengaruh risiko likuiditas terhadap 

prediksi  financial distress, diataranya penelitian yang dilakukan oleh Luluk 

Afiqoh dan Nisful Laila (2018), Kun Ismawati dan Paula Chrisna Istria (2015), Ni 



95 
 

 
 

Made Meliani Andari dan I Gusti Bagus Wiksuana (2017) menyatakan bahwa 

risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. 

Kerangka pemikiran pengaruh risiko likuiditas terhadap prediksi financial distress 

dapat dilihat pada gambar 2.2. 

H2: Risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap prediksi  

           financial distress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Risiko Likuiditas terhadap  

Prediksi Financial Distress 
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2.2.3 Pengaruh Kualitas Good Corporate Governance (GCG) terhadap 

Prediksi Financial Distress 

Pelaksaan GCG dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan-

kesalahan besar terhadap strategi perusahaan dan untuk memastikan jika 

kesalahan tersebut terjadi maka dapat diperbaiki. GCG perlu dilakukan untuk 

mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi bank yang berdampak buruk 

bagi bank tersebut. GCG juga digunakan sebagai indikator bahwa bank yang 

menerapkan GCG dapat dikatakan sehat dari segi pengelolaannya (Handayani, 

2016). Bank secara berkala wajib melakukan penilaian sendiri (self assessment) 

secara komprehensif terhadap kecukupan penerapan tata kelola. Semakin tinggi 

nilai komposit GCG menunjukan kondisi pelaksanaan GCG yang lemah.  

Menurut Fadhilah (2013), rendahnya kualitas penerapan good corporate 

governance berdampak pada penurunan kinerja bank secara kontinyu, membawa 

bank dalam kondisi keuangan yang memburuk dan mengalami financial distress. 

Bebagai penelitian telah menguji pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap prediksi  financial distress, diataranya penelitian yang dilakukan 

oleh Titis Handayani (2016) yang menyatakan GCG berpengaruh signifikan 

terhadap prediksi financial distress. Kerangka pemikiran pengaruh kualitas good 

corporate governance terhadap prediksi financial distress dapat dilihat pada 

gambar 2.3. 

H3: Kualitas Good Corporate Governance berpengaruh signifikan  

  terhadap  prediksi financial  distress 
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Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Kualitas Good Corporate Governance (GCG) 

terhadap Prediksi Financial Distress 

 

2.2.4 Pengaruh Earnings terhadap Prediksi Financial Distress 

Faktor earnings yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Return 

on Assets (ROA). ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

untuk memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.  

Menurut Saleh dan Sudiyatno (2013), apabila rasio ROA rendah maka 

kemampuan aktiva perusahaan kurang produktif dalam menghasilkan laba, 
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sehingga akan mempersulit kondisi keuangan perusahaan dalam  pendanaan 

internal untuk investasi, sehingga dapat menyebabkan probabilitas kebangkrutan. 

Menurut Farah dalam Handayani (2016), semakin besar ROA suatu bank, 

maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik 

posisi bank dari segi penggunaan aset, sehingga ketika ROA bank syariah tinggi 

kemungkinan bank akan gagal semakin kecil dan kemungkinan terjadi financial 

distress semakin rendah. 

Bebagai penelitian telah menguji pengaruh earnings (rentabilitas) terhadap 

prediksi  financial distress, diataranya penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

Alvidianita dan Lucky Rachmawati (2019), Ni Made Meliani Andari dan I Gusti 

Bagus Wiksuana (2017), Nerissa Yurivin dan Wisnu Mawardi (2018) menyatakan 

bahwa earnings (rentabilitas) berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 

distress. Kerangka pemikiran pengaruh earnings terhadap prediksi financial 

distress dapat dilihat pada gambar 2.4. 

H4: Earnings berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial  

         distress 
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Gambar 2.4 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Earnings terhadap  

Prediksi Financial Distress 

 

2.2.5 Pengaruh Capital terhadap Prediksi Financial Distress 

Faktor capital yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah Capital 

Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan rasio kecukupan modal yang merupakan 

faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional bank. CAR menunjukan 

sejauh mana penurunan asset bank dapat ditutup oleh equity bank yang tersedia, 

semakin tinggi CAR semakin baik konsisi sebuah bank (Tarmidzi Achmad,2003). 
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Menurut Bestari dan Rohman (2013), apabila nilai CAR semakin rendah, 

maka hal tersebut menunjukkan semakin kecil pula modal yang dimiliki bank, 

sehingga kemungkinan bank tersebut dalam kondisi bermasalah akan semakin 

tinggi karena modal yang dimiliki bank tidak cukup menanggung penurunan nilai 

aktiva berisiko.  

Bebagai penelitian telah menguji pengaruh capital terhadap prediksi  

financial distress, diataranya penelitian yang dilakukan oleh Maisarah, Zamzam 

dan Enggar Diah P.A (2018), Arinna Suhadi dan Rohmawati Kusumaningtias 

(2019), Luluk Afiqoh dan Nisful Laila (2018) menyatakan bahwa capital 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial distress. Kerangka pemikiran 

pengaruh capital terhadap prediksi financial distress dapat dilihat pada gambar 

2.5. 

H5: Capital berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial  

         distress 
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Gambar 2.5 

Kerangka Pemikiran Pengaruh Capital terhadap Prediksi Financial Distress 

 

 

2.3 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan 

sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban 
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yang empirik (Sugiyono, 2017:64). 

Untuk kesimpulan sementara terkait dengan penelitian ini adalah: 

Hipotesis 1 : Risiko pembiayaan berpengaruh signifikan terhadap prediksi 

     financial distress 

Hipotesis 2 : Risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap prediksi  

      financial distress 

Hipotesis 3 : Kualitas Good Corporate Governance berpengaruh signifikan  

      terhadap prediksi financial  distress 

Hipotesis 4 : Earnings berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial 

    distress 

Hipotesis 5 : Capital berpengaruh signifikan terhadap prediksi financial  

    distress 

 

 


