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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Almilia dan Herdiningtyas (2005) 

tentang Analisis Rasio Keuangan untuk memprediksi kondisi perusahaan 

yang terdaftar di bursa efek Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

kondisi kebangkrutan dan kesulitan keuangan perusahaan. sampel 

penelitian yang terdiri dari 16 bank sehat, 2 bank yang mengalami 

kebangkrutan dan 6 bank yang mengalami kesulitan keuangan. hasil yang 

diperoleh dari hasil penelitian ini adalah rasio CAR, APB, NPL, 

PPAPAP, ROA NIM dan BOPO secara statistik mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan berbeda untuk kondisi bank bangkrut dan 

mengalami kesulitan keuangan dengan bank yang tidak bangkrut dan 

tidak mengalami kondisi kesulitan keuangan. penelitian ini juga 

memberikan bukti bahwa hanya rasio keuangan CAR dan BOPO yang 

secara statistik signifikan dan berpengaruh positif untuk memprediksi 

kondisi bermasalah bank-bank umum swasta nasional di indonesia 

periode 2000-2002.  

Aryati dan Balafif (2007) meneliti tentang Analisis Faktor yang 

mempengaruhi tingkat kesehatan Bank dengan regresi Logit, penelitian 

ini bertujuan untuk memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi 
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probabilitas tingkat kesehatan bank dengan analisis rasio CAMEL pada 

periode 2005-2006. Sampel terdiri dari 60 bank sehat dan 14 bank tidak 

sehat pada tahun 2005 dan 2006. Hasil penelitian ini mengindikasikan 

bahwa rasio NPL mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

probabilitas tingkat kesehatan bank. Dimana semakin rendah rasio ini 

maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil, 

sedangkan rasio CAR, ROE, mempunyai pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap tingkat kesehatan bank dan ROA, LDR sdan NIM 

mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat 

kesehatan bank. 

Lestari (2009) meneliti tentang Pengaruh CAMEL dalam 

memprediksi kebangkutan Bank, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis kndisi dari tingkat kesehatan bank-bank 

pemerintah dengan menggunakan metode CAMEL serta untuk 

mengetahui dan menganalisis pengelompokan bank berdasarkan rata-

rata rasio yang dimiliki dengan menggunakan analisis diskriminan. 

sampel penelitian ini adalah bank-bank milik pemerintah pusat dan milik 

pemerintah daerah periode 2006-2008 terdapat 16 bank, jumlah bank 

milik pemerintah pusat sebanyak 4 bank dan jumlah bank milik 

pemerintah daerah sebanyak 12 bank. Hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa rasio CAR dan rasio LDR tidak berpengaruh 

signifikan dalam membedakan kelompok tingkat kesehatan perbankan, 
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sedangkan rasio KAP, rasio ROA dan rasio BOPO berpengaruh 

signifikan dalam membedakan kelompok tingkat kesehatan perbankan.  

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian terdahulu dan 

terdapat beberapa hubungan dari penelitian yang sebelumnya yaitu 

terletak pada alat analisis, obyek, metode analisis, serta periode 

penelitian. Pada pembahasan ini akan di bahas mengenai analisis kinerja 

keuangan dalam memprediksi kondisi financial Distress pada bank 

umum (persero) yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2010-

2014. 

B. Landasan Teori 

1. Financial Distress 

Financial Distress terjadi sebelum kebangkrutan. Model 

Financial Distress perlu dikembangkan, karena denganmengetahui 

kondisi financial distress perusahaan sejak dini diharapkan dapat 

dilakukan tindakan-tindakan untuk mengantisipasi kondisiyang 

mengarah padakebangkrutan (Almilia dan kristijadi,2003) 

Kondisi financial distress merupakan kondisi dimana keuangan 

perusaan berada dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial 

Distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang 

terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun liquidasi (Plat dan 

Plat, 2002) (dalam Almilia, 2006) 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan            

keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaannya untuk meramal 
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kontinuitas atau kelangsungan hidup perusahaan. Prediksi 

kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi manajemen dan 

pemilik perusahaan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi 

kebangkrutan. Financial distress merupakan kondisi dimana keuangan 

perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Financial distress 

terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan sendiri biasanya diartikan 

sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan gagal atau tidak 

mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban debitur karena 

perusahaan mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk 

menjalankan atau melanjutkan usahanya sehingga tujuan ekonomi yang 

ingin dicapai oleh perusahaan dapat dicapai yaitu profit, sebab dengan 

laba yang diperoleh perusahaan bisa digunakan untuk mengembalikan 

pinjaman, bisa membiayai operasi perusahaan dan kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi bisa ditutup dengan laba atau aktiva 

yang dimiliki. Model financial distress perlu untuk dikembangkan, 

karena dengan mengetahui kondisi financial distress perusahaan sejak 

dini diharapkan dapat dilakukan tindakan-tindakan untuk 

mengantispasi yang mengarah kepada kebangkrutan. 

Istilah  financial distress (kesulitan keuangan) digunakan             

untuk mencerminkan adanyapermasalahan dengan likuiditas yang    

tidak dapat di jawab atau di atasi tanpa harus melakukan perubahan 

skala operasi atau restrukturisasi perusahaan. FinancialDistress  

sebagai suatu kondisi perusahaanyang mengalami laba bersih (Net 
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Income) negatif selama beberapa tahun, kondisi financial distress yang  

tidak dapat diatasi maka tidak tertutup kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan (Hofer, 1980 dan Whitaker,1999).  

a. Indikasi Financial Distress 

Pada dunia perbankan, indikasi awal terjadinya financial 

distress dapat diketahui dari laporan laba rugi, dimana bank 

mengalami laba bersih negative dan mengalami negative spread 

akibat rendahnya biaya bunga pinjaman dari pada bunga simpanan. 

Pengelolaan kesulitan keuangan jangka pendek (tidak mampu 

membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh temponya) yang 

tidak tepat maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar  

yaitu menjadi tidak solvable (Jumlah utanglebih besar dari 

padajumlah aktiva) dan akhirnya mengalami kebangkrutan 

(Munawir, 2002:291). 

Indikator financial distress sebuah perusahaan yaitu : 

1) Profitabilitas yang negative atau menurun 

2) Merosotnya nilaipasar 

3) Posisi kas yang buruk atau negatif / ketidakmampuan melunasi 

kewajiban-kewajiban kas 

4) Tingginya perputaran karyawan / rendahnya moral 

5) Penurunan volume penjualan 

Indikasi yang di uraikan ini merupakan kondisi-kondisi yang 

umumnya terjadi padaperusahaan yang mengalami financial 
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distress. Gejala awal krisis ini berbeda-beda pada setiap perusahaan 

dan mungkin saja tidak berlaku pada beberapa perusahaan.  

b. Jenis financial distres 

Kondisi financial distress sebagai suatu kondisi dimana 

perusahaan mengalami delisted akibat laba bersih dan nilai buku 

ekuitas negative berturut-turut serta perusahaan tersebut telah 

demerger (Almalia,2004) 

Dari berbagai jenis kesulitan keuangan yang ada dapat di 

definisikan antara lainsebagai berikut:  

1) Economic Failure (Kegagalan Ekonomi) 

Suatu kondisi dimana dimana pendapatan perusahaan 

tidak dapat menutup biaya total, termasuk biaya modal. Usaha 

yang mengalami Economic Failure dapat meneruskan 

operasinya sepanjang kreditur berkeinginan untuk menyediakan 

tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat 

pengembalian (return) di bawah tingkat bunga pasar.  

2) Business Failure (Kegagalan Bisnis) 

Kondisi seperti ini merupakan kondisi usaha yang 

menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi kreditur. 

Sehingga suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai gagal 

meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal. 
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3) Financial Failure (kegagalan keuangan) 

Bisa di artikan sebagai insolvensi yang membedakan 

antara dasar arus kas dan dasar saham. Insolvensi atas dasar arus 

kas ada dua bentuk yaitu: 

a) Technical Insolvency (kegagalan insolvensi teknis) 

Technical Insolvency ini menunjukkan kekurangan 

likuiditas yang sifatnya sementara di mana suatu waktu 

perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi 

kewajibannya dan tetap hidup. Disisi lain Technical 

Insolvency ini merupakan gejala awal dari economic 

failure.  

b) Insolvency in bankruptcy (Insolvensi dalam pengertian 

kebangkrutan) 

Suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan 

dengan Technical Insolvency,  sebab pada umumnya hal ini 

merupakan pertanda dari economic failure yang mengarah 

ke likuidasi suatu usaha. Perlu di ingat bahwa perusahaan 

yang mengalami insolvensy in bankruptcy tidak perlu 

melalui proses legal bankruptcy. 

4) Legal Bankruptcy (Bangkrut secara Hukum) 

Istilah kebangkrutan digunakan untuk setiap            

perusahaan yang gagal. Sebuah perusahaan tidak dapat 
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dikatakan sebagai bangkrut secara hukum, kecuali diajukan 

tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang.  

c. Manfaat prediksi Financial distress 

Menurut plat dan plat (dalam subagyo, 2007) informasi 

prediksi financial distress berguna untuk : 

1) Mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadinya kebangkrutan. 

2) Mengambil tindakan merger atau take over agar perusahaan 

lebih mampu membayar hutang dan mengelola perusahaan 

dengan baik. 

3) Memberikan tanda peringatan dini adanya kebangkrutan pada 

masa yang akan datang. 

Informasi prediksi financial distress bermanfaatbagi pihak-

pihak yang berkepentingan sebagai peringatan dini (Warning 

System) dari gejala-gejaladan permasalah yang terjadi sehingga 

perusahaan maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat 

melakukan langkah-langkah antisipatif untuk menghadapi scenario 

terburuk yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan yakni 

kebangkrutan atau likuidasi (Jauch dan Glueck) (dalam Peter dan 

Joseph,2011).  
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d. Pihak yang memerlukan prediksi Financial Distress 

Prediksi financial distress perusahaan ini menjadi perhatian 

banyak pihak. Pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut 

meliputi : 

1. Pemberi pinjaman. Penelitian berkaitan dengan prediksi 

financial distress menpunyai  relevansi terhadap institusi 

pemberi pinjaman, baik dalammemutuskan apakah akan 

memberikan suatu pinjaman dan menentukankebijakan untuk 

mengawasi pinjaman yang telah diberikan. 

2. Investor. Model prediksi financial distress dapat membantu 

investor ketika akan menilai kemungkinan masalah suatu 

perusahaan dalam melakukan pembayaran kembali pokok dan 

bunga. 

3. Pembuat peraturan. Lembaga regulator mempunyai tanggung 

jawab mengawasi kesanggupan membayar hutang dan 

menstabilkan perusahaan individu. Hal ini menyebabkan 

perlunya suatu model yang aplikatif untuk mengetahui 

kesanggupan perusahaan membayar hutang dan menilai 

4. stabilitas perusahaan. 

5. Pemerintah. Prediksi financial distress juga penting bagi 

pemerintah dan antitrust regulation. 
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6. Auditor. Model prediksi financial distress dapat menjadi alat 

yang berguna bagi auditor dalam membuat penilaian going 

concern suatu perusahaan. 

7. Manajemen. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan 

maka perusahaan akan menanggung biaya langsung (fee 

akuntan dan pengacara) dan biaya tidak langsung (kerugan 

penjualan atau kerugian paksa akibat ketetapan pengadilan). 

Sehingga dengan adanya model prediksi financial distress 

diharapkan perusahaan dapat menghindari kebangkrutan dan 

otomatis juga dapat menghindari biaya langsung dan tidak 

langsung dari kebangkrutan. 

2.    Analisis Rasio Keuangan 

Berikut ini akan di bahas lebih lanjut mengenai analisis ratio, 

karena penelitian ini akan menggunakan analisis ratio dalam 

menganalisis laporan keuangannya, guna memprediksi kondisi 

keuangan perusahaan yang tidak sehat. 

Analisis rasio (ratio analysis) adalah membandingkan angka-

angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengeahui posisi 

keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam 

suatu periode tertentu 

Kita harus ingat bahwa rasio merupakan alat untuk            

menyatakan pandangan terhadap kondisi yang mendasari, dalam hal             

ini adalah kondisi financial perusahaan. Rasio merupakan titik awal, 
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bukan titik akhir. Rasio yang diinterpretasikan dengan tepat 

mengidentifikasikan area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. 

Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi 

dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit 

untuk dideteksi dengan mempelajari masing – masing komponen yang 

membentuk rasio (Wild, Subramanyan, Hasley, 2004:). 

Rasio harus diinterpretasikan dengan hati-hati karena faktor-

faktor yang mempengaruhi pembilang dapat berkorelasi dengan factor 

yang mempengaruhi penyebut. Sebagai contoh, perusahaan dapat 

memperbaiki rasio beban operasi terhadap penjualan dengan 

mengurangi biaya yang menstimulasi penjualan. Pengurangan jenis 

biaya seperti ini, kemungkinan berakibat pada penurunan penjualan 

atau pangsa pasar jangka panjang. Dengan demikian, profitabilitas yang 

tampaknya membaik dalam jangka pendek, dapat merusak prospek 

perusahaan di masa depan. Kita harus menginterpretasikan perubahan 

tersebut dengan tepat. 

Dengan menggunakan analisis rasio laporan keuangan dapat 

dimungkinkan untuk menghitung dan menganalisis tingkat liquiditas, 

tingkat solvabilitas, dan tingkat rentabilitas suatu bank. Analisis rasio 

bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian kinerja perusahaan           

dan untuk mengetahui perkembangan dari suatu periode ke periode 

berikutnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan           
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bagi manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi dan penyusunan 

rencana kerja anggaran perusahaan.  

Dengan demikian, laporan keuangan dapat memudahkan kita 

untuk mengetahui keadaan atau tingkat likuiditas, tingkat solvabilitas, 

dan tingkat rentabilitas suatu perusahaan tertentu. Untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu bank maka dapat dilihat laporan keuangan yang 

disajikan oleh suatu bank secara periodik. Laporan ini juga sekaligus 

menggambarkan kinerja bank selama periode tersebut (Kasmir, 2004). 

a. Rasio Likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi 

kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau kewajibannya yang 

sudah jatuh tempo (Dendawijaya, 2005:116).  

Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban 

keuangannya tepat pada waktu yang telah di tetapkan, berarti 

perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Maksudnya adalah 

perusahaan memiliki alat pembayaran atau aktiva lancar yang lebih 

besar dari pada hutang lancarnya sebaliknya bila perusahaan tidak 

dapat segeramemenuhi kewajiban keuangannya saat ditagih, 

berartiperusahaan tersebut dalamkeadaan likuid. 

Ada 3 cara penting dalam mengukur tingkat likuiditas 

secara menyeluruh,yaitu : 
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Tabel3.1 Metode Perhitungan Likuiditas secara Menyeluruh 

Rasio Liquiditas 

Current Ratio  Aktiva Lancar / Hutang Lancar 

Quick Ratio Aktiva Lancar – Persediaan / Hutang Lancar 

Working Capital Aktiva Lancar – Hutang Lancar / Total 

Aktiva 

 

b. Rasio Solvabilitas  

Rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank 

dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya atau kemampuan 

bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jika terjadi likuidasi 

bank (Dandawijaya 2005). 

Ada 2 cara menghitung Rasio Solvabilitas yaitu : 

Table 3.2 Metode Perhitungan Solvabiltas 

Rasio Solvabilitas 

Debt to Total Asset Ratio Total Hutang / Total Aktiva 

Debt to Equity Ratio Total Hutang / modal (Ekuitas) 

 

c. RasioRentabilitas 

Rasio kinerja bank yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang di capai oleh bank 

yang bersangkutan (Dendawijaya,2005). 

Rasio yang menunjukkan kemampuan peusahaan untuk 

memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya (Martono 

dan Harjito2005:53). 
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Terdapat beberapa pengukuran terhadap rentabilitas suatu 

perusahaan yang masing-masing dihubungkan dengan total 

aktiva, modal sendiri mampu nilai penjualan yang dicapai. 

kondisi kemampuan memghasilkan laba perusahaan merupakan 

informasi penting bagi berbagai pihak. 

Jumlah laba yang diperoleh secara teratur merupakan 

suatu faktor yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian 

penganalisa di dalam menilai rentabilitas suatu perusahaan. 

Rentabilitas juga sering digunakan dalam operasi. Oleh karena itu 

laba yang besar bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan 

tersebut rendabel.  

Berikut ini terdapat 5 bentuk rasio rentabilitas menurut 

Sutrisno (2005:253) yaitu : 

Tabel 3.3 Metode Perhitungan Rentabilitas 

Rasio Rentabilitas 

Profit Margin Pendapatan Bersih / Penjualan 

Gross Profit Magin Penjualan – HPP / Penjualan 

Returt On Asset (ROA) Laba Bersih / Total Aktiva 

Return On Investrment 

(ROI) 

Laba Bersih setelah Pajak/ 

Total Aktiva 

Return On Equity (ROE) Laba Bersih Setelah Pajak / 

Ekuitas 

Earning Pershare Laba bersih setelah pajak – 

Dividen saham prefer / Jumlah 

saham biasa yang beredar 
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C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini di duga Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan 

Rentabilitas berpengaruh terhadap peluang terjadinya Financial Distress 

pada Bank Umum (persero) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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