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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

Sesungguhnya sesudah ada kesulitan ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 

hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 

 (QS: Al-Insyirah ayat 6-8) 

 

Kesuksesan tidak terwujud dari tidak pernah membuat kesalahan. Tapi tidak 

pernah membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya  

(George Bernard Shaw) 

 

Banyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-orang tidak menyadari 

seberapa dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah  

(Thomas A. Edison) 
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bawah aku mampu menyelesaikan skripsi ini 

3. Keluarga besarku yang telah mendoakanku, memotivasiku dan mendukungku 
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INTISARI 

 

Tingkat kesehatan suatu perusahaan sangatlah penting. Hal tersebut sangat 

berguna bagi kelangsungan usaha khususnya di bidang perbankan. Bangkrutnya 

suatu perbankan yang pernah terjadi di Indonesia (kasus Bank Century) menjadi 

fenomena tersendiri yang dapat dijadikan acuan bahwa kesulitan keuangan 

(financial distress) harus dapat diantisipasi lebih dini. Prediksi kebangkrutan 

usaha bisa dianalisis dengan mengamati laporan keuangan sehingga dapat 

memberikan gambaran atas keadaan finansial perusahaan yang seungguhnya dan 

dapat dijadikan pedoman bagi para stakeholder untuk menentukan keputusan 

investasi yang akan diambil saat perusahaan benar-benar mengalami kesulitan 

finansial (Wulandari et al, 2017). 

Penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar dapat menjadi solusi 

untuk mengatasi financial distress pada perbankan. Baik buruknya kinerja 

perbankan dapat dinilai melalui laporan keuangan. Financial distress adalah suatu 

kondisi di mana lembaga keuangan/ perbankan sebelum mengalami kegagalan 

atau kebangkrutan  (Andari dan Wiksuana, 2017). Penentuan  kondisi  financial  

distress  pada penelitian ini diukur menggunakan Metode Altman Z” Score. 

Ketidakmampuan sistem CAMELS dalam mengaitkan satu faktor dengan yang 

lain serta berkembangnya kompleksitas bisnis bank membuat Bank Indonesia 

mengganti sistem CAMELS menjadi metode RGEC. 

Berdasar pada paparan tersebut, rumusan masalah yang dapat diajukan 

adalah Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Return on Assets (ROA), Good Corporate Government (GCG),  Net 

Interest Margin (NIM), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Financial 

distress? 

Berdasar pada kajian pustaka yang mendalam, peneliti mengajukan 6 

hipotesis berikut: H1 (NPL berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

distress), H2 (LDR berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress), H3 

(GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap financial distress), H4 (ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress, H5 : NIM berpengaruh 

negatif signifikan terhadap financial distress), H6 (CAR berpengaruh positif 

signifikan terhadap financial distress). Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 28 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-

2018. Data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang 

berupa data sekunder diperoleh dari website resmi BEI dan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Berdasar pada pengujian hipotesis yang dilakukan pada penelitian ini 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: NPL, GCG, dan NIM berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap financial distress. Sedangkan LDR, ROA, dan 

CAR berpengaruh positif  signifikan terhadap financial distress 
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