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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta persamaan 

dan perbedaan yang mendukung penelitian ini. 

2.1.1 Rangga dkk (2018) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio CAMEL yang 

diproyeksikan dengan rasio CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR terhadap financial 

distress Bank Umum Syariah baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini 

menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (terdiri dari rasio keuangan 

yang diproksikan dalam rasio CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR) variabel terikat 

menggunakan financial distress. Bank Umum Syariah tahun 2011-2015 dipilih 

sebagai populasi penelitian. Teknik purposive sampling digunakan untuk 

pengambilan sampel dan diperoleh sampel sebanyak 9 perusahaan dengan kurun 

waktu lima tahun, sehingga didapat 45 data yang diobservasi. Model analisis 

dalam penelitian ini adalah regresi logistik dengan menggunakan dummy variable. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR, NPL,NPM, BOPO 

dan LDR secara simultan tidak berpengaruh terhadap financial distress. Secara 

parsial, variabel CAR, NPL, NPM, BOPO dan LDR tidak berpengaruh terhadap 

financial distress. Agar terhidar dari financial distress, manajemen disarankan 

untuk mempertahankan nilai NPL yang rendah. 
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Persamaannya adalah menggunakan rasio likuiditas dan leverage sebagai variabel 

independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian 

sebelumnya menggunakan Bank Umum Syariah 2011-2015. Penelitian saat ini 

menggunakan sampel pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar 

di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 

2.1.2 Priyanka dan Karamvir (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tingkat kesulitan keuangan di Bank 

SBI dan ICICI serta menyelidiki pebedaan profitabilitas dari kedua bank tersebut 

dengan menggunakan periode penelitian dari tahun 2013 sampai 2017. Pengujian 

menggunakan Independen t-test guna menentukan apakah ada perbedaan statistik 

antara kedua bank. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang 

signifikan dalam profitabilitas karena kedua bank memiliki struktur modal dan 

posisi keuangan yang baik. Salah satu alasan bahwa kedua bank menderita dari 

kesulitan keuangan adalah karena kelebihan beban kewajiban lancar. 

Persamaannya adalah menggunakan rasio profitabilitas sebagai variabel 

independen dan financial distress sebagai variabel dependen.  

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada sampel yang 

digunakan yaitu Bank SBI dan ICICI di India dengan periode tahun 2013-2017. 

Penelitian saat ini pada Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 
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2.1.3  Sarwo dan Linda (2017) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel GCG (Good 

Corporate Governance), ROA (Return on Asset), LDR (Loan Deposit Ratio), 

CAR (Capital Adequacy Ratio), TAG (Total Asset Growth), NPL (Non 

Performing Loan) , PER (Price Eearning Ratio), PBV (Price Book Value) dalam 

memprediksi kondisi financial distress perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode Tahun 2012-2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan 

purposive sampling. Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji pengaruh variabel independen terhadap dependen. 

Hasil Penelitian menunjukkan variabel return on asset dan capital 

adequacy ratio berpengaruh negatif terhadap probabilitas kesulitan keuangan, 

sedangkan good corporate governance, loan deposit ratio, non performing loan, 

price eearning ratio, price book value tidak berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas kesulitan keuangan. 

Persamaannya adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan rasio leverage, likuiditas dan profitabilitas sebagai variabel 

independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang mengunakan sampel 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014. Penelitian 

saat ini menggunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 



12 

 

 

2.1.4 Ika dan Nurhayati (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prediktor kebangkrutan 

dari bank-bank pedesaan (BPR, menetapkan, mengembangkan, dan menganalisis 

model prediksi kebangkrutan BPR konvensional di Sumatera Barat melalui 

pendekatan regresi logistik. Penelitian dirancang sebagai hasil organisasi-

eksplorasi pendekatan dengan objek BPR konvensional telah beroperasi di 

wilayah Bank Indonesia Padang. Sampel diperoleh dengan teknik purposive 

sampling. 

Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa risiko modal, risiko yang 

memadai, risiko manajemen, risiko penghasilan, dan risiko likuiditas sebagai rasio 

CAMEL, sementara proksi, ukuran, pangsa pasar, dan nomor pelanggan, 

karakteristik, inflasi dan suku bunga sebagai variabel makroekonomi regional 

yang signifikan terhadap memprediksi tingkat kebangkrutan BPR konvensional di 

Sumatera Barat. Penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk 

meningkatkan kesinambungan bisnis dan mengurangi tingkat bangkrut BPR 

sebagai berikut meningkatkan efisiensi kinerja keuangan untuk mengurangi 

tingkat kebangkrutan, memperoleh sumber dana alternatif dengan biaya lebih 

rendah; meningkatkan kemampuan personel bank untuk mendapatkan manajemen 

dan layanan bank yang baik, menurunkan kredit macet dan meningkatkan laba 

ditahan tingkat dengan peningkatan kompetensi dalam mengevaluasi dan 

mengendalikan kredit, meningkatkan respon samping eksternal untuk 

mengendalikan inflasi dan suku bunga di samping itu, penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa intervensi adalah diperlukan dalam menciptakan lingkungan 
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bisnis yang kondusif untuk BPR konvensional oleh bank sentral, pemerintah, dan 

Asosiasi Perbarindo. 

Persamaannya adalah sebagai berikut :  

a. Menggunakan rasio likuditas dan profitabilitas sebagai variabel independen 

dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel Bank 

Perkreditan Rakyat di Padang Sumatera Barat. Penelitian saat ini menggunakan 

sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan 2013-2017. 

2.1.5 Shahnawaz dkk (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja keuangan sektor perbankan 

dengan menggunakan berbagai rasio. Terdapat 25 bank konvensional dan non-

konvensional yang telah dipilih secara acak dari 56 bank untuk penelitian ini 

selama periode 2010 sampai 2014. Rasio keuangan yang digunakan seperti 

aktivitas, profitabilitas, solvabilitas, leverage dan nilai pasar.  

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 24% bank komersial berada di 

zona aman, 20% di zona distress dan 56% di zona abu-abu. Temuan penelitian ini 

membantu manajer, deposan, badan pengawas dan pemegang saham untuk 

menyeimbangkan kondisi sektor perbankan di negara tersebut. 

Persamaannya adalah menggunakan rasio leverage dan profitabilitas sebagai 

variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 
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Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang mengunakan sampel bank 

umum swasta yang ada di Bangladesh periode 2010-2014. Penelitian saat ini 

menggunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 

2.1.6 Satrio dan Mulyo (2016) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan keuangan bank di Sumatera Barat. Menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda, penelitian ini berfokus pada menganalisis 

pengaruh Current Ratio (CR), Total Kewajiban  terhadap Total Aset (TLTA), Net 

Profit Margin (NPM), Non Performing Loan  (NPL), dan Capital Adequacy Rasio 

(CAR) pada kesulitan keuangan BPR di Sumbar selama periode 2013-2015. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling dengan kriteria bank yang terdaftar pada Otoritas Jasa 

Keuangan, dan telah mempublikasikan laporan tahunan untuk periode tersebut. 

Penelitian ini menghasilkan 87 bank desa sebagai sampel. Sumber dari data 

penelitian diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan setiap bank yang 

terdaftar di direktori Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio TLTA dan NPL memiliki 

memiliki efek positif pada probabilitas bank kesulitan keuangan. Semakin tinggi 

kewajiban yang dimiliki oleh bank dan jumlah kredit macet, risiko bank yang 

lebih tinggi mengalami kesulitan keuangan. NPM negatif mempengaruhi 

probabilitias kesulitan keuangan. Semakin tinggi nilai NPM, maka bank-bank 
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tersebut semakin aman dan terhindar dari resiko tertekan. Selain itu ditemukan 

bahwa rasio CR dan CAR tidak berpengaruh pada kesulitan keuangan. 

Persamaannya adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan Total Liablility to Total Asset sebagai perhitungan dari rasio 

leverage yang merupakan variabel independen dan financial distress sebagai 

variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang mengunakan sampel Bank 

Perkreditan Rakyat di Sumatra Barat yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode 2013-2015. Penelitian saat ini menggunakan sampel Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan  periode 2013-2017. 

2.1.7 Agus (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi financial distress bank devisa pada periode tahun 2006 - 2011. Faktor 

yang diuji pada adalah perubahan nilai median dari Ekuitas, perubahan nilai rata-

rata Net Interest Margin, dan perubahan nilai ekuitas. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini terdiri dari CAR, NPL, ROA, NIM, ROE, LDR, dan IRR. 

Sampel terdiri dari 166 bank dikategorikan sebagai bank devisa di Indonesia pada 

periode 2006 - 2011, yang didapatkan secara purposive sampling. Regresi logistik 

digunakan untuk menganalisis data dan teknik Stepwise Backward untuk 

mendapatkan model yang memiliki daya klasifikasi tertinggi, dengan menghapus 

variabel yang paling signifikan dalam hasil model.  
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Hasilnya menunjukkan bahwa Return on Asset (ROA), Return on Equity 

(ROE) dan Net Interest Margin adalah variabel yang signifikan. Variabel yang 

tidak signifikan adalah CAR, NPL, LDR dan IRR. Penelitian ini juga 

menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang diuji dapat memprediksi financial 

distress bank devisa. 

Persamaannya adalah sebagai berikut :  

a. Menggunakan rasio leverage, likuditas dan profitabilitas sebagai variabel 

independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel bank 

devisa di Indonesia periode 2006-2011. Penelitian saat ini menggunakan sampel 

Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan 

periode 2013-2017. 

2.1.8 Hesti dan Ainun (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang 

perbedaan rasio keuangan simultan dan sebagian kecil CAMEL yang signifikan 

antara bank bangkrut dan tidak bangkrut. Penelitian ini termasuk penelitian survei. 

Sampel melibatkan 43 BPR yang terdiri dari 6 bank bangkrut dan 37 yang 

tergolong bank tidak bangkrut hal tersebut ditentukan berdasarkan teknik 

purposive sampling.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio keuangan CAMEL 7 simultan 

terdiri CAR, NPL, ROA, ROE, ROA, NIM dan LDR memiliki perbedaan 

signifikan antara bank bangkrut dan tidak bangkrut, sementara sebagian tidak 
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signifikan adalah rasio NIM. ROA sebagai aspek rasio penghasilan yang menjadi 

variabel dominan dalam membedakan bank bangkrut dan tidak bangkrut. 

Persamaannya adalah sebagai berikut :  

a. Menggunakan rasio likuditas dan profitabilitas sebagai variabel independen 

dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel Bank 

Perkreditan Rakyat di Indonesia periode 2010-2013. Penelitian saat ini 

menggunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 

2.1.9 Novita dkk (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasio keuangan pada perusahaan 

perbankan dalam memprediksi financial distress. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif. Sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia berupa 

laporan keuangan tahun 2009-2013 dari 9 perusahaan perbankan yang dipilih 

dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data untuk pengujian 

hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan SPSS 19.    

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) perusahaan perbankan yang 

diteliti dalam kurun waktu 2009-2013 rata-rata memiliki rasio keuangan yang 

positif, (2) terdapat empat perusahaan yang diprediksi berpotensi financial 

distress, empat perusahaan grey area, satu perusahaan dalam keadaan sehat,dan 

(3)  rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio rentabilitas ekonomi dan rasio 

laverage berpengaruh terhadap prediksi financial distress. 
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Persamaannya adalah sebagai berikut :  

a. Menggunakan rasio leverage, likuditas dan profitabilitas sebagai variabel 

independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Menggunakan teknik purposive sampling dalam pengambilan sampel. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang menggunakan sampel sektor 

perbankan di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Penelitian saat ini 

menggunakan sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017 

2.1.10 Orina dan Salma (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, likuiditas 

dan leverage dalam memprediksi financial distress. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2006-2010. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling yang diperoleh 

dari 46 perusahaan. Teknik analisis data data menggunakan analisis regresi 

logistik. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) profitabilitas yang diukur dengan return on 

asset memiliki pengaruh negatif signifikan dalam memprediksi financial distress 

(2) likuiditas yang diukur dengan rasio lancar tidak berpengaruh dalam 

memprediksi tekanan keuangan (3) pengukuran menggunakan rasio hutang 

berpengaruh positif dan signifikan dalam memprediksi tekanan keuangan di 

berbagai perusahaan industri yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

Persamaannya adalah sebagai berikut : 
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a. Penelitian saat ini menggunakan rasio likuiditas, leverage dan profitabilitas 

sebagai variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Penelitian saat ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

Perbedaan  penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada sampel 

dimana peneliti sebelumnya menggunakan perusahaan industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010. Penelitian saat ini menggunakan 

sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan 2013-2017. 

2.1.11 Rinaldo dkk (2014) 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh prediksi yang lebih tepat 

tentang kesulitan keuangan berfokus pada rasio CAMEL. Penelitian ini 

menggunakan model estimasi panel pada penilaian financial distress perbankan di 

Indonesia periode 2002-2013, sampel terdiri dari 21 bank. Teknik analisis yang 

digunakan adalah logit regresi binary. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA 

dan BOPO memiliki beberapa efek yang signifikan, sementara CAR, NPL dan 

LDR tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  

Persamaannya adalah menggunakan rasio leverage, likuiditas dan profitabilitas 

sebagai variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

Perbedaan terletak pada penelitian sebelumnya yang mengunakan sampel Induistri 

Perbankan di Indonesia periode 2002-2013. Penelitian saat ini menggunakan 

sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan 2013-2017. 
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2.1.12 Christiana dan Imam (2013) 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio CAMEL untuk 

memprediksi kesulitan keuangan (financial distress) pada Bank di Indonesia. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah CAR, NPL, ROA, ROE, 

LDR, dan BOPO. Teknik analisis data yang digunakan adalah purposive sampling 

dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 120 bank yang diambil dari 

majalah infobank untuk periode 2009-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

CAR, NPL, ROA, dan ROE tidak signifikan terhadap financial distress pada 

Perbankan di Indonesia. LDR dan BOPO memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap terjadinya financial distress perbankan di Indonesia. 

Persamaanya adalah sebagai berikut : 

a. Penelitian saat ini menggunakan rasio leverage, likuiditas dan profitabilitas 

sebagai variabel independen dan financial distress sebagai variabel dependen. 

b. Penelitian saat ini menggunakan teknik purposive sampling dalam 

pengambilan sampel. 

Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

Perbankan di Indonesia periode 2009-2012. Penelitian saat ini menggunakan 

sampel Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan periode 2013-2017. 

2.1.13 Dina (2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Current 

Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilities to Total 

Asset, Current Liabilities to Total Assets dan Sales Growth terhadap financial 
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distress pada perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 

rasio Current Liabilities to Total Assets berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Sedangkan rasio Current Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total 

Assets, Total Liabilities to Total Asset dan Sales Growth secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Secara simultan rasio Current 

Assets to Total Assets, Net Fixed Assets to Total Assets, Total Liabilities to Total 

Asset, Current Liabilities to Total Assets dan  Sales Growth berpengaruh 

signifikan terhadap financial distress. ini dibuktikan dari uji Koefisien determinan 

dengan nilai adjusted R2 sebesar 0,586 hal ini menunjukkan bahwa 51,0% 

Financial Distress dipengaruhi oleh Current Asset to Total Assets, Net Fixed to 

Total Assets, Total Liabilities to Total Assets, Current Liabilities to Total Assets 

dan Sales Growth. Dan sisanya 49.0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di 

kaji dalam penelitian ini. 

Persamaanya adalah menggunakan Total Liabilities to Total Asset sebagai 

pengukuran dalam rasio leverage. Variabel dependen yang digunakan yaitu 

financial distress. 

Perbedaan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan yaitu 

perusahaan sub sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2009-2011. Penelitian saat ini menggunakan sampel Bank Perkreditan 

Rakyat di Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2013-2017. 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu diatas, maka dapat dilihat 

perbandingan dengan penelitian saat ini pada tabel 2.1 berikut : 
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Tabel 2.1 

MATRIKS PENELITIAN TERDAHULU 

No Nama Peneliti Dependen 

Variabel independen 

leverage likuiditas profitabilitas 

1. Rangga dkk (2018) 

Financial  

Distress 

 
TB 

 
2. Priyanka & Karamvir (2017) 

  
TB 

3. Sarwo & Linda (2017) 
 

TB B 

4. Ika & Nurhayati (2016) 
 

B B 

5. Shahnawaz dkk (2016) 
  

B 

6. Satrio & Mulyo (2016) B 
  

7. Agus (2014) 
 

TB B 

8. Hesti & Ainun (2014) 
 

B B 

9.  Novita dkk (2014) 
 

B B 

10. Orina & Salma (2014) 
 

B TB 

11. Rinaldo dkk (2014) 
 

TB  B 

12. Christiana & Imam (2013) 
 

B TB 

13. Dina (2012) TB 
  

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah 

Keterangan : 

B  : berpengaruh 

TB : tidak berpengaruh 

2.2  Landasan Teori 

Teori yang mendukung penelitian rasio leverage, likuiditas dan 

profitabilitas memprediksi financial distress pada Bank Perkreditan Rakyat 

diperoleh dari literatur. Teori tersebut adalah :    

2.2.1 Signalling Theory (Teori Sinyal) 

Teori sinyal (signalling theory) berawal dari tulisan George Akerlof pada 

karyanya ditahun 1970 “The Market for Lemons”, yang memperkenalkan istilah 

informasi asimetris (assymetri information). Akerlof (1970) mempelajari 
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fenomena ketidakseimbangan informasi mengenai kualitas produk antara pembeli 

dan penjual, dengan melakukan pengujian terhadap pasar mobil bekas (used car). 

Pemikiran Akerlof tersebut dikembangkan oleh Spence (1973) dalam model 

keseimbangan sinyal (basic equilibrium signalling model) yang memberikan 

ilustrasi pada pasar tenaga kerja dan perusahaan dengan kinerja yang baik 

menggunakan informasi financial untuk mengirimkan sinyal ke pasar. Dari 

penelitiannya tersebut, juga ditemukan bahwa cost of signal pada bad news lebih 

tinggi dari pada cost of signal pada good news dan perusahaan yang memiliki bad 

news mengirimkan sinyal yang tidak kredibel. Hal tersebut memotivasi manajer 

mengungkapkan informasi private dengan harapan dapat mengirimkan sinyal 

yang baik (good news) tentang kinerja perusahaan ke pasar. 

Teori sinyal menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal 

perusahaan/investor. Hal tersebut dilakukan untuk meluruskan asimetri informasi 

antara perusahaan dengan investor. Menurut Jogiyanto (2012:392), informasi 

yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman akan memberikan sinyal bagi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. Kurangnya informasi mengenai 

perusahaan menyebabkan investor memberikan harga rendah, dan apabila tidak 

memiliki informasi akan berpresepsi sama tentang nilai semua perusahaan. Salah 

satu jenis informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan yang dapat menjadi signal  

adalah laporan tahunan. Informasi yang diungkapkan yaitu hal yang berkaitan dan 

tidak berkaitan dengan laporan keuangan.  
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Informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan 

mengharuskan manajemen bersikap terbuka. Laporan keuangan dibuat 

berdasarkan aktivitas yang terjadi dalam periode tertentu untuk mengetahui 

kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Apabila dalam laporan keuangan 

terdapat perolehan laba positif dalam jangka waktu yang lama maka menunjukkan 

bahwa perusahaan memiliki kinerja baik dan kondisi keuangan yang sehat. 

Sebaliknya, ketika laporan keuangan menunjukkan laba negatif dan arus kas yang 

bernilai kecil maka menunjukkan kondisi keuangan yang buruk atau disebut 

dengan financial distress. Melalui informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan pula pihak luar perusahaan akan mampu menilai apakah perusahaan 

mampu melakukan perbaikan untuk keluar dari kondisi financial distress dan 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya untuk jangka waktu yang 

lama. 

2.2.2 Bank Perkreditan Rakyat  

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melayani dan menjangkau 

usaha kecil mikro serta fokus pelayanannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Keunggulan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dibandingkan dengan Bank umum 

adalah prodsedur pelayanan yang sederhana, proses yang cepat dan peraturan 

kredit yang fleksibel. Memiliki keunggulan dalam pelayanan kepada nasabah 

yang mengutamkan pendekatan personal dan tidak melakukan transaksi/lalu lintas 

jasa yang disebut juga dengan Kliring, misalnya giro. 

Menurut (Rivai 2013:2) pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank 

yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan 
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dalam bentuk lain. Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat yang sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mneyatakan bahwa Bank 

Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2.2.3 Fungsi Bank Perkreditan Rakyat 

Menurut Undang-Undang Np. 10 Tahun 1998, Fungsi Bank Perkreditan 

Rakyat adalah sebagai berikut : 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

2. Memberikan kredit. 

3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bbagi hasil sesuai 

dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada Bank lain. SBI adalah 

sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR 

mengalami over likuiditas. 

2.2.4 Financial Distress (Kesulitan Keuangan) 

Novita dkk (2014) mendefinisikan pengertian financial distress merupakan 

tahap penurunan keuangan yang terjadi sebelum likuidasi yang disebabkan karena 

perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya (utang, beban bunga, dan lain-

lain). Hal tersebut perlu untuk diketahui sejak dini, agar nantinya perusahaan 

dapat mengantisipasi kondisi yang mengarah pada kebangkrutan. Kebangkrutan 
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adalah saat dimana perusahaaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi 

kewajiban pemberi pinjaman (debitur) karena kekurangan dana untuk 

menjalankan dan melanjutkan usaha sehingga, pencapaian tujuan ekonomi tidak 

terpenuhi. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan secara garis besar dibagi menjadi 

tiga (Janch and Glueck dalam Orina, 2014) yaitu :  

1.  Faktor umum  

a.  Sektor ekonomi, pada gejala inflasi dan deflasi.  

b.  Sektor sosial, pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi 

permintaan terhadap produk dan jasa.  

c.  Sektor teknologi, pada biaya yang ditanggung perusahaan membengkak 

terutama untuk pemeliharaan dan implementasi.  

d.  Sektor pemerintah, pada pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang 

berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja dan 

lain-lain. 

2. Faktor eksternal perusahaan 

a.  Sektor pelanggan  

Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen dengan menciptakan 

peluang untuk menemukan konsumen baru dan menghindar menurunnya hasil 

penjualan.  

b.  Sektor pemasok  

Perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik karena 

kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan. 
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c.  Sektor pesaing  

Perusahaan jangan melupakan pesaing, karena kalau produk pesaing lebih 

diterima oleh masyarakat maka perusahaan tidak akan kehilangan konsumen 

dan mengurangi pendapatan yang diterima.  

3.  Faktor internal perusahaan  

a. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada debitur atau pelanggan. Hal ini 

pada akhirnya tidak dibayar oleh para pelanggan pada waktunya.  

b. Manajemen yang tidak efisien. Ketidakefisienan manajemen tercermin pada 

ketidakmampuan dalam menghadapi situasi yang terjadi, diantaranya ialah 

hasil penjualan yang tidak memadai, kesalahan dalam penetapan harga jual, 

pengelolaan utang-piutang yang kurang memadai, struktur biaya, tingkat 

investasi dalam aktiva tetap dan persediaan yang melampaui batas, kekurangan 

modal kerja, ketidakseimbangan dalam struktur permodalan, dan sistem serta 

prosedur akuntansi yang kurang memadai.  

c. Penyalahgunaan wewenang dan kecurangan-kecurangan. Hal ini banyak 

dilakukan oleh karyawan, kadang oleh manajer puncak dan hal ini sangat 

merugikan, apalagi kalau kecurangan itu berhubungan dengan keuangan 

perusahaan. 

Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah mengenai kriteria 

perusahaan yang mengalami financial distress menurut Plat dalam Orina (2014) 

yaitu, dalam beberapa tahun perusahaan memperoleh laba bersih operasi negatif, 

menghentikan pembayaran deviden dan mengalami restrukturisasi besar atau 

pembersihan usaha. Tanda-tanda kebangkrutan juga dapat dilihat melalui 
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informasi laporan keuangan. Berikut manfaat informasi financial distress menurut 

Mamduh (2016:259) yaitu : 

a. Manajemen 

  Financial distress dapat digunakan manajemen sebagai informasi indikator 

terjadinya merger atau restrukturasi keuangan. 

b. Akuntan  

  Informasi dapat digunakan sebagai pengukuran kelangsungan suatu usaha, 

karena akuntan berhak menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. 

c. Pemberi pinjaman 

Informasi digunakan dalam pegambilan keputusan bagi kreditur untuk 

mengetahui perusahaan mana saja yang akan memberi pinjaman. 

d. Pihak pemerintah 

Sebagai informasi untuk melaksaanakan tindakan-tindakan yang dilakukan 

lebih awal oleh lembaga pemerintah sebelum terjadinya kebangkrutan. 

e. Investor 

Sebagai informasi dan pedoman bagi para investor untuk mengambil keputusan 

mengenai investasi dana yang telah diberikan kepada perusahaan.  

Indikator kesulitan keuangan Mamduh dalam Orina (2014:278) dapat 

dilihat dari analisis aliran kas saat ini atau untuk masa depan, selain itu  analisis 

strategi perusahaan memiliki fungsi untuk memfokuskan dan menilai kemampuan 

manajemen mengendalikan biaya dalam menghadapi persaingan serta laporan 

keuangan sebagai salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 
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perusahaan yang sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang 

tepat. 

2.2.5 Leverage  

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aset perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2014:151). Pendapat yang 

sama juga disampaikan Harahap (2013) bahwa leverage dapat melihat seberapa 

jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan yang 

digambarkan oleh modal. Dapat dikatakan pula bahwa rasio leverage dapat 

mengukur perbandingan dana yang dipinjam dari kreditur. Perbankan yang 

membiayai ekuitas atau modalnya menggunakan hutang dengan nilai yang tinggi 

maka akan dapat mengakibatkan terjadinya financial distress. Leverage 

berhubungan dengan teori sinyal dimana perbankan mampu memenuhi kewajiban 

jangka panjangnya maka dapat memberikan sinyal kepada pengguna laporan 

keuangan. Sinyal ini berupa informasi yang menyatakan bahwa perbankan ini 

lebih baik karena dapat memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Menurut Mamduh dan Abdul (2012:79) terdapat empat rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur leverage yaitu Total Liabilities to Total Asset yang 

digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. 

Total Debt to Equity Ratio digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Times 

Interest Earned Ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar 

utang dengan laba sebelum bunga pajak. Fixed Change Coverage merupakan 

kemampuan perusahaan dalam membayar total beban tetap. 
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Apabila dari hasil perhitungan, ternyata perusahaan memiliki rasio 

leverage yang tinggi, hal tersebut akan berdampak pada timbulnya risiko kerugian 

lebih besar. Namun, sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio leverage yang 

lebih rendah maka lebih kecil resiko kerugian yang akan muncul, terutama apabila 

kondisi perekonomian menurun. Dampak tersebut juga mengakibatkan redahnya 

tingkat hasil pengembalian pada saat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, 

manajer keuangan dituntut untuk dapat mengelola rasio leverage dengan baik agar 

mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang 

dihadapi sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesulitan keuangan pada 

perusahaan. 

2.2.6 Likuiditas 

Kondisi likuiditas yang diukur dengan rasio likuiditas akan menentukan 

kredibilitas (reputasi) dari perusahaan perbankan dan akhirnya akan 

mempengaruhi pertumbuhan yang akan dicapai. Rasio ini digunakan untuk 

mengukur kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya 

pada saat ditagih. Dengan kata lain dapat membayar kembali pencarian dana 

deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah 

diajukan.   

 Sutrisno (2012) memberikan pengertian bahwa likuditas merupakan 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang berhubungan 

dengan kepercayaan kreditor, artinya semakin tinggi likuiditas semakin percaya 

para kreditor terhadap kinerja perusahaan. Dari pengertian diatas maka dapat 

disimpulkan likuditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan 



31 

 

 

dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo menggunakan aset lancar 

yang dimiliki. Terdapat empat rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas 

yaitu current ratio (rasio lancar) dapat mengukur kemampuan perusahaan 

memenuhi hutang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancarnya. Quick 

ratio (rasio cepat) yang akan menunjukkan kemampuan dalam membayar 

kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar. Cash ratio (rasio kas) 

digunakan untuk mengukur besarnya uang kas yang tersedia untuk melunasi 

kewajiban jangka pendek. Cash turnover ratio (rasio perputaran kas) yang akan 

menunjukkan nilai relatif antara penjualan bersih terhadap modal kerja. Loan to 

deposit ratio  (LDR) yang dapat mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam 

membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Kasmir, 

2014:134). 

2.2.7 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah pengukuran kinerja suatu perusahaan yang 

menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba. Rasio ini juga memberikan 

ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Tujuan akhir yang 

ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah mendapatkan laba atau 

keuntungan maksimal disamping hal-hal lainnya (Kasmir, 2014:196). Supaya 

mendapatkan laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat 

berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu 

produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen harus mampu 
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untuk mencapai target yang ditetapkan, untuk mengukur tingkat keuntungan suatu 

perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau profitabilitas.   

 Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan 

perbandingan antara berbagai komponen dalam laporan keungan, terutama neraca 

dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode oprasi. Tujuan 

hal tersebut untuk melihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu 

tertentu, baik penurunan atau kenaikan. Rasio yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas, yaitu profit margin, return on total asset (ROA) dan return on 

equity (ROE). Dimana profit margin menggambarkan laba kotor yang dicapai dari 

jumlah penjualan. Return on total asset merupakan pengukuran kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah seluruh aset yang 

tersedia. Return on equity menunjukkan laba yang diperoleh bila diukur dari 

modal pemilik (Kasmir, 2014:199).  

 Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja 

manajemen, apakah telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai 

target yang telah ditentukan, dapat dikatakan manajemen telah berhasil mencapai 

target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal 

mencapai target yang ditentukan, maka menjadi pelajaran bagi manajemen untuk 

periode kedepan. 

2.2.7 Pengaruh Leverage terhadap Financial Distress 

Rasio leverage adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang 

jangka panjang maupun jangka pendek terutama apabila perusahaan tersebut 

mengalami likuidasi atau gulung tikar. Pengaruh ini didukung berdasarkan 
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penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satrio & Mulyo (2016) terkait dengan 

pengaruh rasio leverage terhadap financial distress. Hasilnya menunjukan bahwa 

leverage digunakan untuk memprediksi financial distress perusahaan secara dini. 

Menurutnya leverage dapat menunjukkan seberapa besar kebutuhan dana 

pembelanjaan suatu perusahaan menggunakan utang. Semakin besar tingkat 

leverage perusahaan, akan semakin besar pula  jumlah utang yang digunakan dan 

semakin besar risiko yang dihadapi.  

Investor melihat bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi 

mencerminkan prospek yang baik dimasa yang akan datang dengan aliran kas 

perusahaan yang tetap terjaga. Aliran kas yang tetap terjaga ini menunjukkan 

sinyal baik bagi investor untuk menanamkan modal ke perusahaan tersebut. 

Semakin banyaknya investor yang menanamkan modalnya maka akan berdampak 

pada kinerja keuangan perusahaan yang membaik sehingga dapat meminimalisir 

risiko terjadinya kesulitan keuangan.  

2.2.8 Pengaruh Likuiditas terhadap Financial Distress 

. Likuiditas dalam penelitian ini mampu menjadi alat prediksi kondisi 

financial distress suatu perusahaan  menggunakan  loan to deposit ratio untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan 

dana yang dilakukan  deposan dengan mengandalkan kredit yang di berikan 

sebagai likuiditas. Likuiditas yang tinggi dapat menunjukkan sinyal yang baik dan 

positif bagi investor dan kreditur karena perusahaan dianggap mampu untuk 

menutupi kewajiban lancarnya dan memiliki pengelolaan yang baik. Hal ini 

didukung berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rangga dkk 
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(2018), Ika & Nurhayati (2016), Hesti & Ainun (2014), Novita dkk (2014) Orina 

& Salma (2014) dan Christiana & Imam (2013) terkait dengan pengaruh rasio 

likuiditas terhadap financial distress.  

Hasilnya menunjukan bahwa rasio likuiditas positif dan berpengaruh 

signifikan terhadap probabilitas financial distress. Rasio likuiditas menunjukkan 

kemampuan dalam mendanai operasional perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

jangka pendek. Maka semakin besar rasio likuiditas akan semakin kecil 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress 

2.2.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap Financial Distress 

 Pengaruh ini didukung berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Sarwo & Linda (2017), Ika & Nurhayati (2016), Shahnawaz dkk (2016), 

Agus (2014), Hesti & Ainun (2014), Novita dkk (2014) dan Rinaldo dkk (2014) 

hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas mampu mempengaruhi kondisi 

financial distress suatu perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi 

profitabilitas yang dimilki perusahaan maka kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress di masa datang akan semakin kecil.  

 Profitabilitas sendiri merupakan rasio yang digunakan sebagai alat 

pengukuran terhadap kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari 

hasil penjualan dan pendapatan investasi yang dilakukan. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi berarti memiliki laba yang besar, sehingga dapat 

diartikan perusahaan tersebut semakin kecil kemungkinan akan mengalami 

financial distress. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian pada landasan teori diatas, maka model kerangka 

pemikiran yang didapat adalah sebagai berikut : 

  

  

  

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

2.4  Hipotesis Penelitian 

Sesuai dengan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

H1: Rasio leverage berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 

H2 : Rasio likuiditas berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 

H3: Rasio profitabilitas berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 
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