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ABSTRAK 

 

Anggraini, Livia Nur. 2020. Pengaruh CAR Dan NPF Terhadap Prediksi 

Financial Distress Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia tahun 2014-

2018. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah (PS) Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Anton Sudrajat, M. A. 

 

Kata Kunci : Keuangan, logistik, bank syariah 

 

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi 

masalah kesulitan keuangan. Salah satu penyebab financial distress pada 

perbankan adalah bank tidak mentaati atau memenuhi ketentuan rasio kecukupan 

modal yang diatur oleh regulator dan bank tidak mampu mengelola risiko dari 

pembiayaan yang telah disalurkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

1) Pengaruh capital adequacy ratio (CAR) terhadap financial distress 2) pengaruh 

Non Performing Financing (NPF) terhadap financial distress.  

Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif. Populasi 14 bank umum 

syariah sampel 12 bank umum syariah. Sedangkan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan observasi dengan 

mengumpulkan laporan keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-

2018. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik dengan 

program SPSS.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel CAR (capital adequacy 

ratio) berpengaruh terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Sedangkan NPF (Non Performing Financing) tidak berpengaruh 

terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan 

kontribusi pengaruh CAR (capital adequacy ratio) dan NPF (Non Performing 

Financing)  terhadap financial distress sebesar 52,2%. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Krisis perbankan menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara 

termasuk Indonesia terhadap kebijakan pengaturan dan pengawasan bank 

semakin besar. Perhatian tersebut karena semakin disadari arti penting dan 

peranan strategis sektor perbankan dalam suatu perekonomian. Kegagalan 

suatu bank khususnya yang bersifat sistemik akan mengakibatkan terjadinya 

krisis yang dapat mengganggu kegiatan suatu perekonomian.
1
 

Sektor keuangan masih didominasi oleh lembaga perbankan. Maka dari itu 

banyak negara yang perekonomiannya rusak sebagai akibat tidak sehatnya 

sektor perbankan. Menurut Yunus Husein (2003) industri perbankan 

Indonesia menguasai sekitar 93% dari total aset industri keuangan. Dalam 

kondisi yang demikian, apabila lembaga perbankan tidak sehat dan tidak 

dapat berfungsi secara optimal maka dapat dipastikan berakibat pada 

terganggunya kegiatan perekonomian. 

Bila suatu sistem perbankan dalam kondisi yang tidak sehat, maka fungsi 

bank sebagai lembaga intermediasi tidak akan berfungsi dengan optimal. Jika 

fungsi intermediasi tersebut terganggu, maka alokasi dan penyediaan dana 

dari perbankan untuk kegiatan investasi dan pembiayaan sektor-sektor yang 

produktif dalam perekonomian menjadi terbatas. Sistem perbankan yang tidak 

sehat juga mengakibatkan lalu lintas pembayaran yang dilakukan oleh sistem 

                                                           
1
 Sarida Sirait. “Anaalisis Pengaruh Pangsa Pasar Pembiayaan dan NPF terhadap 

Profitabilitas pada Bank Syariah.” Jurnal EK dan BI, Vol. 1 No. 2 (ISSN: 2621-1556, 2018), 20.  
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perbankan tidak lancar dan efisien dan akan menghambat efektifitas 

kebijakan moneter.  

Ketidaksehatan lembaga perbankan atau financial distress didefinisikan 

sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum 

kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial distress merupakan suatu kondisi 

perusahaan yang mengalami laba bersih (net income) negatif selama beberapa 

tahun. Financial distress berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan 

yang sedang dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Apabila kondisi financial 

distress tidak dapat diatasi oleh perusahaan maka akan berakibat 

kebangkrutan.
2
 

Kebangkrutan akan cepat terjadi pada perusahaan yang berada di negara 

yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, karena kesulitan ekonomi akan 

memicu semakin cepatnya kebangkrutan perusahaan yang mungkin tadinya 

sudah sakit kemudian semakin sakit dan bangkrut. Bank-bank yang 

mengalami kesulitan keuangan financial distress akan lebih tertekan jika 

sudah mengarah ke arah kebangkrutan karena adanya biaya-biaya tambahan. 

Kasus yang terjadi pada Bank Muamalat pada saat krisis ekonomi. Bank 

muamalat yang merupakan bank umum pertama di Indonesia yang 

menerapkan prinsip  syariah  Islam dalam  menjalankan  operasionalnya  juga 

hampir tutup jika tidak di bailout (diberi suntikan dana) oleh Islamic  

Development Bank. Pada saat itu NPF Bank Muamalat mencapai 60%. Pada 

sekarang ini Bank Muamalat juga sedang mengalami masalah keuangan. 

                                                           
2
 Endang A. “Rasio Keuangan. Financial Distress Perusahaan”.  Jurnal Arthavidya.  Vol. 

1 No. 1 (Issn: 2302-8566, 2013), 41-51. 
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Kinerja rasio kecukupan modal turun menjadi 11.58% pada tahun 2017 dan 

NPF (Non Performing Financing) dalam level diatas 5% lebih tinggi dari 

batas maksimal ketentuan regulator. Hal tersebut harus dapat diatasi agar 

tidak mengakibatkan kebangkrutan.  

Kemungkinan terjadi financial distress di perbankan disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ketidak cukupan modal atau 

kekurangan modal, besarnya beban utang atau bunga, menderita kerugian 

serta kredit yang bermasalah. Aspek tersebut saling berkaitan, oleh karena itu 

dari aspek-aspek tersebut bank harus menjaga keseimbangannya agar 

terhindar dari kondisi financial distress yang mengarah pada kebangkrutan.
3
 

Faktor utama penyebab terjadinya financial distress pada perbankan adalah 

bank tidak mentaati atau memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal yang di 

atur oleh regulator. CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah rasio kinerja bank 

untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank untuk menunjang 

aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. 

Faktor yang kedua penyebab terjadinya financial distress adalah bank tidak 

mampu mengelola risiko dari pembiayaan yang telah di salurkan sehingga 

berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah yang memiliki 

potensi bank mengakibatkan financial distress di masa depan. NPF (Non 

Performing Financing) adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang disalurkan oleh perbankan. 

                                                           
3
 Verani Caroline.”Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial 

Distress.” Jurnal Akuntansi Maranatha, Vol. 9 No. 2(ISSN: 2085-8698, 2017),137. 
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Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah 

semakin buruk, begitu sebaliknya.
4
 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka analisis tentang pengaruh 

capital adequacy ratio (CAR) dan non performing financing (NPF) terhadap 

financial distress harus dibuktikan melalui penelitian empiris dengan judul 

“Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Non Performing Financing 

(NPF) Terhadap Financial Distress Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia 

Tahun 2014-2018.”  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang 

akan diteliti penulis adalah : 

1. Apakah capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia ? 

2. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh signifikan 

terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?  

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh capital adequacy ratio 

(CAR) terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh non performing financing 

(NPF)  terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah di Indonesia.  

                                                           
4
 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Jurnal 

Polibisnis, 16. 
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D. Manfaat Penelitian  

Dari uraian diatas manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, 

sekurang-kurangnya dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi 

dunia perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengalaman terkait akuntansi perbankan syariah mengenai financial 

distress. 

b. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam 

pengembangan lembaga keuangan syariah agar benar-benar 

menerapkan prinsip syariah dan juga sebagai bahan masukan 

perusahaan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan agar tidak atau 

meminimalisir dalam melakukan financial distress. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti 

yang akan melakukan penelitian sejenis, serta untuk menambah 

pengetahuan mengenai financial distress dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  
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E. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal-hal 

yang dibahas dalam tiap bab guna memberikan gambaran yang jelas 

mengenai penelitian yang dilakukan.  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran 

bagi seluruh skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian. 

BAB II TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA 

BERFIKIR DAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti meliputi tentang 

landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menjelaskan tentang rencana penelitian, variabel penelitian, 

definisi operasional, populasi dan sampel, serta metode pengolahan dan 

analisis data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian dan analisis data serta 

pembahasan. 

BAB V PENUTUP   

Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian serta saran dari teman-

teman yang didapat dalam penelitian hingga diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan masukan terhadap bank syariah. 



 

7 
 

BAB II 

TEORI, PENELITIAN TERDAHULU, KERANGKA BERFIKIR DAN 

HIPOTESIS 

A. Deskripsi Teori 

1. Financial Distress 

Menurut Plat dan Plat (2002) Financial distress adalah suatu 

kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan.
1
 

financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan 

yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial distress 

merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami laba bersih (net 

income) negatif selama beberapa tahun. Kondisi financial distress 

merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak 

sehat atau krisis. Menurut Endang (2013) Financial distress yang cukup 

mengganggu kegiatan operasional perusahaan merupakan suatu kondisi 

yang harus segera diwaspadai dan diantisipasi. Kondisi financial distress 

yang tidak dapat diatasi maka tidak tertutup kemungkinan perusahaan 

mengalami kebangkrutan.
2
 

Financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Kebangkrutan 

biasanya diartikan sebagai suatu keadaan atau situasi dimana perusahaan 

gagal atau tidak mampu memenuhi kewajiban debitur, karena perusahaan 

mengalami kekurangan dan ketidakcukupan dana untuk menjalankan 

                                                           
1
 Muhammad Arif Hidayat. “Prediksi Financial Distress Perusahaan Manufaktur Di 

Indonesia” Jurnal Of Accounting, Vol. 3 No. 3 (Issn: 2337-3806,2014), 02. 
2
 Endang A. “Rasio Keuangan. Financial Distress Perusahaan”.  Jurnal Arthavidya.  Vol. 

1 No. 1 (Issn: 2302-8566, 2013), 41-51. 
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usahanya. Jika suatu perusahaan sudah mengalami kondisi financial 

distress, maka manajemen harus berhati-hati karena bisa masuk pada 

kebangkrutan.
3
 

Menurut Putri Mutia (2013) menyatakan tiga kegunaan informasi 

jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah:
4
 

a. Dapat mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah 

sebelum terjadi kebangkrutan  

b. Pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover 

agar perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola 

perusahaan dengan baik. 

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

yang akan datang. 

Salah satu aspek pentingnya analisis terhadap laporan keuangan dari 

sebuah perusahaan adalah meramal kontinutas atau kelangsungan hidup 

perusahaan oleh karena itu prediksi kelangsungan hidup perusahaan sangat 

penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan untuk mengantisipasi 

potensi terjadinya kebangkrutan.  

Menurut Endang Afriyeni (2010) Financial distress bisa terjadi di 

berbagai perusahaan dan bisa menjadi penanda dari kebangkrutan yang 

mungkin akan dialami perusahaan. Jika perusahaan sudah masuk dalam 

kondisi financial distress, maka manajemen dari perusahaan yang 

                                                           
3
 Melan Rahmaniah. “Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. Vol. 3 No. 1 (ISSN: 23551755, 

2015), 6 
4
 Putri Mutia Khoirina. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Probabilitas 

Financial Distress Perbankan Indonesia” (Semarang, 2015), 60. 
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menglami financial distress harus melakukan tindakan untuk mengatasi 

masalah keuangan tersebut dan mencegah terjadinya kebangkrutan.
5
  

Menurut Khadapi (1992) kebangkrutan dapat diartikan sebagai 

kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Perusahaan tidak akan mengalami kebangkrutan secara 

tiba-tiba, dan itu dapat dilihat dari beberapa tanda yang memungkinkan 

seorang manajer dapat menanggulangi atau bahkan mencegah kondisi 

tersebut.
6
 Menurut Eka Ratna Sari (2013) persoalan financial distress 

secara kajian umum ada empat kategori penggolongan yang bisa kita buat, 

mengemukakan sebagai berikut:
7
  

a. financial distress kategori A atau sangat tinggi dan benar-benar 

membahayakan. Kategori ini memungkinkan perusahaan dinyatakan 

untuk berada di posisi bangkrut atau pailit.  

b. Financial distress kategroi B atau tinggi dan dianggap berbahaya. Pada 

posisi ini perusahaan harus memikirkan berbagai solusi realistis dalam 

menyelamatkan berbagai aset yang dimiliki, seperti sumber-sumber aset 

yang ingin dijual dan tidak dijual/dipertahankan.  

                                                           
5
 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Jurnal 

Polibisnis, Vol. 7 No. 2 (ISSN: 1858-3717, 2015), 16. 
6
 Muammar Khadapi. “Pengaruh CAR, ROA, BOPO Dan FDR Terhadap Financial 

Distress Bank Umum Syariah Di Indonesia” (Jakarta, 2014-2016), 55. 
7
 Eka Ratna Sari. “Akurasi Pengukuran Financial Distress Menggunakan Metode 

Springate Dan Zmijewski Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Di Bursa Efek Indonesia” 

Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 5 No. 2 (ISSN: 2621-1556, 2018), 277 
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c. financial distress kategori C atau sedang, dan ini dianggap perusahaan 

masih mampu/bisa menyelamatkan diri dengan tindakan tambahan dana 

yang bersumber dari internal dan eksternal.  

d.  financial distress kateori D atau rendah. Pada kategori ini perusahaan 

dianggap hanya mengalami fluktuasi finansial temporer yang 

disebabkan oleh berbagai kondisi internal dan eksternal, termasuk 

lahirnya dan dilaksanakan keputusan yang kurang begitu tepat.  

Menurut Intan Zakiyatul Muflihah (2014) Salah satu penyebab 

terjadinya financial distress adalah keburukan dalam pengelolaan bisnis 

(mismanagement) perusahaan tersebut.
8
 Namun dengan bervariasinya 

kondisi internal dan eksternal maka terdapat banyak hal lain yang juga 

dapat menyebabkan terjadinya financial distress pada suatu perusahaan 

Apabila ditinjau dari aspek keuangan, maka terdapat tiga keadaan yang 

dapat menyebabkan financial distress yaitu:
9
 

a. Faktor ketidak cukupan modal atau kekurangan modal.  

b. Besarnya beban utang dan bunga. 

c.  Menderita kerugian.  

d. Alokasi sumber daya di dalam perusahaan tidak tepat.
10

 

e. Kredit bermasalah. 

f. Corporate governance.  

                                                           
8
 Intan Zakiyatul Muflihah. “Analisis Financial Distress Perusahaan Manufaktur Di 

Indonesia Dengan Regresi Logistik” Jurnal Majalah Ekonomi, Vol. XXII No. 2(ISSN: 1411-9501, 

2017), 255. 
9
 Muhammad arif hidayat dan wahyu meiranto. “prediksi financial distress perusahaan 

manufaktur di indonesia.” Jurnal ekonomi dan bisnis, vol. 3 No. 3 (ISSN: 2337-3806, 2014), 2. 
10

 Melan Rahmaniah. “Analisis Potensi Terjadinya Financial Distress Pada Bank Umum 

Syariah Di Indonesia”. 10. 
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Kemungkinan terjadi financial distress di perbankan disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ketidak cukupan modal 

atau kekurangan modal, besarnya beban utang atau bunga, menderita 

kerugian serta kredit yang bermasalah. Aspek tersebut saling berkaitan, 

oleh karena itu dari aspek-aspek tersebut bank harus menjaga 

keseimbangannya agar terhindar dari kondisi financial distress yang 

mengarah pada kebangkrutan.
11

 

Faktor utama penyebab terjadinya financial distress pada perbankan 

adalah bank tidak mentaati atau memenuhi ketentuan rasio kecukupan 

modal yang di atur oleh regulator. CAR (Capital Adequacy Ratio) adalah 

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki Bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. 

Ketentuan CAR (Capital Adequacy Ratio)  menurut Bank Indonesia bank 

dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR 

(Capital Adequacy Ratio)  paling sedikit sebesar 8% yang ditetapkan oleh 

BIS (Bank For International Settlements). Rasio CAR (Capital Adequatcy 

Ratio) mempunyai pengaruh signifikan terhadap financial distress dan 

pengaruhnya negatif artinya semakin rendah rasio CAR (Capital Adequacy 

Ratio), kemungkinan bank dalam kondisi financial distress akan semakin 

besar.
12

 

                                                           
11

 Verani Caroline.”Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial 

Distress.” Jurnal Akuntansi Maranatha, Vol. 9 No. 2(ISSN: 2085-8698, 2017),137. 
12

 Ikhwani Ratna.”Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial 

Distress Pada Perusahaan Yang Delisting Dari Jakarta Islamic Index.” Jurnal Tabarru’, Vol 1 No. 

1(ISSN: 2621-6833, 2018), 52. 
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Faktor yang kedua penyebab terjadinya financial distress adalah bank 

tidak mampu mengelola risiko dari pembiayaan yang telah di salurkan 

sehingga berdampak pada meningkatnya pembiayaan bermasalah yang 

memiliki potensi bank mengakibatkan financial distress di masa depan. 

NPF (Non Performing Financing) adalah rasio yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang disalurkan 

oleh perbankan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas 

pembiayaan bank syariah semakin buruk, begitu sebaliknya.
13

 

Financial distress dapat ditinjau dari komposisi neraca yaitu 

perbandingan jumlah aktiva dan kewajiban dari laporan laba rugi jika bank 

terus menerus rugi, dan dari laporan arus kas masuk lebih kecil dari arus 

kas keluar. Financial distress hanyalah salah satu penyebab bangkrutnya 

sebuah perusahaan, namun tidak semua bank yang mengalami financial 

distress akan menjadi bangkrut.
14

 Financial distress merupakan indikasi 

dimana perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Pengukuran financial 

distress menjadi sangat penting dalam mengetahui kondisi perusahaan 

berpotensi bangkrut atau tidak. Prediksi kebangkrutan sangat dibutuhkan 

karena dampaknya yang akan mempengaruhi perusahaan di masa depan. 

2. CAR (Capital Adequacy Ratio) 

 Menurut Ayu Susanti (2003) rasio Kecukupan Modal CAR 

(Capital Adequacy Ratio) adalah rasio kinerja bank yang berkaitan dengan 

                                                           
13

 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” Jurnal 

Polibisnis, 16. 
14

 Desi Mila Sari. “Prediksi Potensi Financial Distress Analisis Model Altman Z-Score 

(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia). (Skripsi, Universitas Diponegoro 2017), 13. 
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modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung dan 

menghasilkan unsur risiko, misalnya pemberian pembiayaan.
15

 CAR 

(Capital Adequacy Ratio)  merupakan kinerja bank yang menunjukkan 

kemampuan bank dalam mempertahankan kecukupan modal dan 

kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan 

mengontrol risiko yang timbul dan berpengaruh terhadap modal. CAR 

(Capital Adequacy Ratio)  juga berkaitan dengan kredit yang disalurkan 

oleh perbankan kepada nasabah. Dalam menyalurkan kredit, bank 

membutuhkan modal atau dana. Sumber modal yang didapat oleh 

perbankan berasal dari sejumlah pihak seperti pemilik bank atau 

pemegang saham, pemerintah, bank sentral, para investor baik yang 

berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. 

Menurut Yogi dan Gusti (2010) Kecukupan modal bank yang 

memadai sebagai cerminan untuk melindungi bank dari risiko yang bisa 

jadi timbul dan kerugian yang tidak  terduga, serta mendukung 

pertumbuhan dimasa depan.
16

 Modal dimiliki bank memilliki fungsi yang 

besar dalam pembiayaan operasi dan ekspansi usaha, serta untuk 

mengantisipasi risiko yang timbul. CAR (Capital Adequacy Ratio)  juga 

berfungsi sebagai modal yang harus dimiliki oleh bank untuk menjaga 

kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya. 

                                                           
15

 Ayu Susanti, “Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial, Dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Manajemen Laba.” Jom Fekon, Vol. 3 No. 1 

(Februari, 2016), 482. 
16

 Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi, “Pengaruh Arus Kas 

Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba.” Jurnal 

Akuntansi, Vol. 15 No. 2 (ISSN: 2302-8556 , 2016), 1061. 
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CAR (Capital Adequacy Ratio) dapat diukur dengan dua cara 

yaitu:
17

 

a. Membandingkan modal dengan dana pihak ketiga  

                  

                      
     

Perhitungan tersebut menjelaskan bahwa rasio modal atas simpanan 

cukup dengan 10%, dan dengan rasio ini permodalan bank dianggap 

sehat.  

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko 

          

                                
      

Risiko dari aktiva tertimbang menurut risiko adalah risiko penyaluran 

dana, risiko pasar (market risk), dan risiko nilai tukar (foreign exchange 

risk). 

CAR (Capital Adequacy Ratio)  merupakan rasio permodalan yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk 

menampung risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi 

bank dan keperluan pengembangan usaha. CAR (Capital Adequacy Ratio)  

adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan  modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, 

misalnya kredit yang diberikan.
18

 Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia 

bank dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki CAR 

                                                           
17

 Zainul Arifin. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009. 
18

 Eka Adhi Prasetyo. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress 

Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI”. (Universitas Diponegoro, 2011), 60. 
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(Capital Adequacy Ratio)  paling sedikit sebesar 8% yang ditetapkan oleh 

BIS (Bank For International Settlements). 

Menurut Pravasanti (2011) CAR (Capital Adequatcy Ratio) adalah 

rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. Rasio 

CAR (Capital Adequatcy Ratio) mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

financial distress dan pengaruhnya negatif artinya semakin rendah rasio 

CAR (Capital Adequacy Ratio), kemungkinan bank dalam kondisi financial 

distress akan semakin besar.
19

 

3. NPF (Non Performing Financing) 

 NPF (Non Perfoming Financing) merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang 

disalurkan oleh perbankan.
20

 Rasio NPF membandingkan tingkat risiko 

pembiayaan yang kurang lancar/ tidak lancar dengan tingkat pembiayaan 

yang disalurkan oleh pihak perbankan. Risiko Kredit akibat kegagalan 

setelmen (settlement risk) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan 

instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (settlement date) yang 

telah disepakati dari transaksi penjualan dan pembelian instrumen 

keuangan. Risiko kredit dapat diukur menggunakan rasio Non Performing 

Financing (NPF). 

                                                           
19

 Yuwita Ariessa Pravasanti. “Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya 

Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 No. 

03 (ISSN: 2477-6157, 2018), 149. 
20

 Ibid.,149 
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Menurut Sarida Sirait (2007) Rasio kredit yang diterima oleh bank 

merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari 

ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan tidak 

dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada 

debitur.
21

 Rasio NPF (Non Perfoming Financing)  menunjukkan kinerja 

perbankan syariah dalam mengatur risiko pembiayaan yang dilakukan. 

Semakin tinggi rasio NPF (Non Perfoming Financing)  berarti bahwa 

kredit macet yang disalurkan semakin tinggi atau manajemen pembiayaan 

yang dilakukan bank buruk, Begitu sebaliknya, semakin rendah rasio NPF 

(Non Perfoming Financing)  maka kinerja bank semakin baik dalam hal 

pengelolaan manajemen pembiayaan.
22

  

Menurut Bank Indonesia NPF (Non Perfoming Financing)  

bertujuan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang 

dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas 

pembiayaan bank syariah semakin buruk. Berikut ini merupakan kriteria 

penilaian peringkat NPF (Non Perfoming Financing)  kredit bermasalah 

disebabkan debitor dalam memenuhi kewajibannya yaitu membayar yaitu 

membayar angsuran kredit sekaligus dengan bunganya tidak sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui dalam perjanjian kredit. Beberapa 

                                                           
21

 Sarida Sirait. “Analisis Pengaruh Pangsa Pasar Pembiayaan Dan NPF Terhadap 

Profitabilitas Pada Bank Syariah.” Jurnal EK Dan BI, Vol. 1 No. 2 (ISSN: 2621-1556, 2018), 78. 
22

Gotot Supramono. Perbankan dan Masalah Kredit. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009.  



17 
 

 

pengertian kolektabilitas kredit menurut kententuan BI dalam adalah 

sebagai berikut:
23

 

a. Kredit lancar yaitu kredit yang pembayaran pokok pinjaman dan 

bunganya tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada 

tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.  

b. Kredit dalam perhatian khusus yaitu kredit yang pengembalian pokok 

pinjaman dan pembyaran pokok bunganya terdapat tunggakan telah 

melampaui 90 hari sampai 180 hari waktu yang disepakati.  

c. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman 

dan pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 90 hari 

sampai 180 hari waktu disepakati.  

d. Kredit diragukan yaitu kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya terdapat tunggakan telah melampaui 180 hari 

sampai dengan 270 hari dari waktu yang disepakati.  

e. Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan 

pembayaran bunganya terdapat tunggaan telah melampaui 270 hari. 

4. Bank Syariah 

a. Pengertian Bank Syariah 

Perbankan syariah adalah bank yang dalam aktivitas 

penghimpunan dan penyaluran dananya memberikan dan mengenakan 

imbalan atas dasar prinsip syariah. Kata syariah berasal dari bahasa 

Arab, dari akar kata syar’a yang berarti jalan, cara dan aturan. Syariah 

                                                           
23 Sarida Sirait. “Analisis Pengaruh Pangsa Pasar Pembiayaan Dan NPF Terhadap 

Profitabilitas Pada Bank Syariah, 78. 
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digunakan dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, 

syariah dimaksudkan sebagai seluruh ajaran dan norma-norma yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai pedoman kehidupan 

manusia baik dalam aspek kepercayaan maupun aspek sosial.
24

 

Menurut Muammar Khadapi (2010) bank syariah adalah bagi hasil 

yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di dalam 

operasinya bank syariah berlandaskan aturan Al-Qur’an, Hadits dan 

regulasi pemerintah.
25

  

b. Prinsip Dasar Bank Syariah 

Syariah Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan 

bermanfaat bagi manusia sehingga disebut sebagai agama fitrah yang 

sesuai dengan sifat dasar manusia.
26

 Bagi masyarakat modern, aktivitas 

keuangan dan perbankan dipandang sebagai wahana untuk membawa 

kepada setidaknya dua ajaran dalam Al-Qur’an, yatu sebagai berikut:  

1) Prinsip Al-Ta’awun Merupakan prinsip saling membantu dan 

bekerjasama antara anggota masyarakat dalam kebaikan. Allah telah 

berfirman dalam Qur’an Surat Al-Maidah ayat dua, bahwasannya 

Allah memerintahkan hambaNya untuk bertaqwa kepada Allah 

dengan cara saling tolong-menolong dalam kebaikan dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa.  

                                                           
24

 Soemitra, Andri. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana, 2009. 

25
 Muammar Khadapi. “Pengaruh CAR, ROA, BOPO Dan FDR Terhadap Financial 

Distress Bank Umum Syariah Di Indonesia”39. 

 
26

 Ibid., 
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2) Prinsip Menghindari Al-Iktinaz Seperti membiarkan uang 

menganggur dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat 

bagi masyarakat. Allah telah berfirman dalam Qur’an Surat An-Nisa 

ayat 29, “bahwasannya Allah melarang hambanya saling memakan 

harta dengan jalan yg batil tapi Allah memerintahkan hambanya 

untuk berniaga dengan asas suka sama suka”. 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Persamaan Perbedaan Hasil 

1. Zahronyana dan 

Mahardika 

(2018)
27

 

Terdapat 

variabel X yaitu 

CAR dan 

variabel Y yaitu 

Financial 

Distress. 

Tidak 

terdapat 

variabel X 

yaitu NPF 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa CAR 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Financial 

Distress 

2. Aminah, Rizal 

dan  Taufiq 

(2019)
28

 

Terdapat 

variabel X yaitu 

CAR dan 

variabel Y yaitu 

Financial 

Distress. 

Tidak 

terdapat 

variabel X 

yaitu NPF 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa CAR 

tidak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Financial 

Distress 

3. Pravasanti 

(2018)
29

 

Terdapat 

variabel X yaitu 

Tidak 

terdapat 

Hasil 

penelitian 

                                                           
27

 Baiq Defika Zahronyana Dan Dewa P. K Mahardika. “Capital Adequacy Ratio Non 

Performing Loan Net Interest Margin Biaya Operasional Pendapatan Operasional Dan Loan To 

Deposit Ratio Terhadap Financial Distress.” Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer, Vol. 10 No. 2 

(ISSN: 2088-5091, 2018)91. 
28

 Suci Aminah Dan Noviansyah Rizal Dan Muhammad Taufiq. “Pengaruh Rasio 

CAMEL Terhadap Financial Distress Pada Sektor Perbankan.” Jurnal Progress Conference, Vol. 

2 N0. 1(ISSN: 2622-3031, 2019), 155. 
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CAR dan NPF variabel Y 

yaitu 

financial 

distress 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

menunjukkan 

bahwa CAR 

dan NPF 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

ROA 

4. Afriyeni dan 

Jumyetti 

(2015)
30

 

Terdapat 

variabel X yaitu 

NPF dan 

variabel Y yaitu 

Financial 

Distress. 

Tidak 

terdapat 

variabel X 

yaitu CAR 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa NPF 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Financial 

Distress 

5. Sofiasani dan 

Gautama 

(2016)
31

 

Terdapat 

variabel X yaitu 

CAR dan 

variabel Y yaitu 

Financial 

Distress. 

Tidak 

terdapat 

variabel X 

yaitu NPF 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa CAR 

tidak 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

Financial 

Distress 

6. Munir (2018)
32

 Terdapat 

variabel X yaitu 

CAR dan NPF 

Tidak 

terdapat 

variabel Y 

yaitu 

financial 

distress 

Terdapat 

perbedaan 

tempat 

penelitian. 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa CAR 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

profitabilitas 

dan NPF 

berpengaruh 

                                                                                                                                                               
29

 Yuwita Ariessa Pravasanti. “Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya 

Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” 150. 
30

 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 19. 
31

 Gina sofiasani dan budhi pamungkas gautama. “pengaruh CAMEL terhadap financial 

distress pada sektor perbankan indonesia.” Jurnal bisnis manajemen, Vol. 1 No. 1 (ISSN: 1411-

9501, 2016), 146. 
32

 Misbachul munir. “analisis pengaruh CAR NPF FDR dan inflasi terhadap profitabilitas 

perbankan syariah di indonesia.” Jurnal ekonomi dan keuangan, vol. 1 no. 1 dan 2 (ISSN: 2622-

4755, 2018),96. 
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positif 

terhadap 

profitabilitas 

 

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas terkait CAR (Capital Adequacy 

Ratio) yang mengkaji tentang rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan 

modal untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. NPF (Non Performing 

Financing) mengkaji tentang rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat 

risiko pembiayaan bermasalah. Financial distress mengkaji tentang kondisi 

perusahaan yang menghadapi masalah kesulitan keuangan. Penelitian ini 

mengembangkan dan memfokuskan kondisi kecukupan modal dan kredit 

bermasalah yang berpengaruh terhadap masalah keuangan pada perbankan 

syariah. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir atau kerangka konseptual merupakan model 

konseptual yang menjelaskan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai 

faktor yang telah diidentifikasi sebagai suatu masalah yang penting
33

. 

Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian 

yang relevan. Penelitian ini menguji pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio)  

dan NPF (Non Perfoming Financing), terhadap Financial Distress. Pada 

kerangka pemikiran ini ditunjukan bagaimana pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen.  

 

                                                           
33

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: ALFABETA 

CV, 2016), 60. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 H1 

 

 H2 

 

  

 

Berdasarkan kerangka berfikir diatas maka diketahui bahwa jika CAR 

berpengaruh terhadap Financial Distress. Apabila dalam suatu perusahaan 

CAR rendah maka akan terjadi Financial Distress. Sebaliknya jika CAR 

dalam suatu perusahaan tinggi maka akan terjadi Non Financial Distress. 

NPF berpengaruh terhadap Financial Distress.
34

 Jika dalam suatu perusahaan 

NPF semakin meningkat sehingga bank mengalami financial distress semakin 

besar. Sebaliknya jika NPF menurun sehingga bank mengalami financial 

distress semakin kecil.  

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian. Jawaban sementara maksudnya jawaban yang diberikan baru 

didasari pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis yang baik, hipotesis 

yang harus dapat diuji kebenarannya, melalui pengumpulan dan pengolahan 

                                                           
34

 Misbachul munir. “analisis pengaruh CAR NPF FDR dan inflasi terhadap profitabilitas 

perbankan syariah di indonesia.”,98. 
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data yang relevan. Pengujian hipotesis membawa kepada kesimpulan untuk 

menerima hipotesis atau menolak hipotesis.
35

 Berdasarkan landasan teori dan 

kerangka berfikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai 

berikut : 

1. Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio) terhadap financial distress 

Menurut Arif hidayat (2002) Financial distress adalah suatu 

kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan.
36

 

Sedangkan rasio Kecukupan Modal CAR (Capital Adequacy Ratio)  

adalah rasio kinerja bank yang berkaitan dengan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung dan menghasilkan unsur risiko, 

misalnya pemberian pembiayaan.
37

 Kecukupan modal bank yang memadai 

sebagai cerminan untuk melindungi bank dari risiko yang bisa jadi timbul 

dan kerugian yang tidak  terduga, serta mendukung pertumbuhan di masa 

depan. Modal bagi  bank memiliki fungsi yang besar dalam pembiayaan 

operasi dan ekspansi usaha, serta untuk mengantisipasi risiko yang 

timbul.
38

 Salah satunya adalah kesulitan keuangan (financial distress) di 

masa depan. Menurut Prasetyo (2013). Maka ketika bank memiliki modal 

yang cukup dengan ditunjukkan adanya peningkatan rasio CAR (Capital 

Adequacy Ratio)   akan berdampak pada rendahnya potensi financial 

                                                           
35

 Sugiyono. 46 
36

 Arif Hidayat. “Prediksi Financial Distress Perusahaan Manufaktur di Indonesia.” 02. 
37

 Ayu Susanti. “Pengaruh Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan 

Mnajerial, dan Capital Adequacy Terhadap Manajemen Laba.” 482. 
38

 Luh Made Dwi Parama Yogi dan I Gusti Ayu Eka Damayanthi, “Pengaruh Arus Kas 

Bebas, Capital Adequacy Ratio dan Good Corporate Governance Pada Manajemen Laba.” 161. 
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distress, begitupun sebaliknya.
39

 Berdasarkan penelitian Herdiningtyas 

(2011) rasio CAR (Capital Adequatcy Ratio) mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap financial distress dan pengaruhnya negatif artinya 

semakin rendah rasio CAR (Capital Adequacy Ratio)  , kemungkinan bank 

dalam kondisi financial distress akan semakin besar. Maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

Ha1 : CAR berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

Ho1 : CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

 

2. Pengaruh NPF (Non Perfoming Financing) terhadap financial distress 

Menurut Arif hidayat (2002) Financial distress adalah suatu 

kondisi dimana bank menghadapi masalah kesulitan keuangan.
40

 

Sedangkan NPF (Non Perfoming Financing) merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan yang disalurkan 

oleh perbankan.
41

 Penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan 

keterlambatan pembayaran atau pengembalian yang biasa disebut dengan 

risiko pembiayaan. Ketika risiko pembiayaan tidak dapat dihindari, maka 

bank akan mengalami kredit bermasalah yang dikenal dengan istilah Non 

Performance Financing (NPF). Tingkat risiko pembiayaan kurang lancar 

atau tidak lancar yang disalurkan maka kemungkinan bank akan 

                                                           
39

 Eka Adhi Prasetyo. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress 

Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI”. (Universitas Diponegoro, 2011), 60. 
40

 Arif Hidayat. “Prediksi Financial Distress Perusahaan Manufaktur di Indonesia.” 02. 
41

 Yuwita Ariessa Pravasanti. “Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya 

Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” 149. 
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menghadapi masalah kesulitan keuangan (financial distress). Menurut 

penelitian Afriyeni (2010) semakin tinggi rasio NPF (Non Perfoming 

Financing)  berarti kredit macet yang disalurkan semakin tinggi sehingga 

berdampak pada meningkatnya potensi financial dsitress di masa depan, 

begitupun sebaliknya.
42

 Maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 

berikut :  

Ha2 : NPF berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

Ho2 : NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress 

 

                                                           
42

 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 19. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian diartikan sebagai strategi untuk mengatur latar 

penelitian agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan 

karakteristik variabel dan tujuan penelitian. Adapun rancangan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data dengan menggunakan instrument 

penelitian. Analisa data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
1
 Data kuantitatif adalah data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel 

bebas).
2
 

Penelitian ini untuk menguji pengaruh variabel X1 (CAR) dan X2 

(NPF) terhadap Y (Financial Distress). Alasan dipilihnya jenis penelitian ini 

karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh CAR dan NPF 

terhadap Financial Distress. 

 

 

                                                                  
         

1
 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan: Suatu Pendekatan Praktik Dengan    

Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), Cet 1, 59. 
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 8. 
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B. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional 

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara 

teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek 

dengan obyek yang lain (Hatch dan Farhady, 1981).
3
 Penelitian ini 

menggunakan variabel dependen (Y) yaitu financial distress dan variabel 

bebas (X1) yaitu CAR dan (X2) yaitu NPF. 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel lain, yang kemudian disebut 

sebagai variabel independen.
4
 Variabel dependen atau variabel terikat 

dalam penelitian ini yaitu financial distress. Financial distress adalah 

kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. 

Untuk menghitung variabel financial distress dalam penelitian ini 

menggunakan model Zmijewski yang di rumuskan sebagai berikut:
5
 

X= -4,3 – 4,5 X1 + 5,7 X2 + 0,004 X3 

Dimana  

X = Indeks keseluruhan 

X1= Laba bersih terhadap total aktiva 

                                                                  
       

3
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), 38. 
4
 Ibid., 39 

5
 Umi Ambarwati, “Financial Distress Dengan Metode Springate, Zmijewski Fulmer dan 

Altman Z-Score” Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8 No. 1(ISSN: 2615-2223, 2018), 39. 
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X2= total kewajiban terhadap total aset 

X3= Aset lancar terhadap kewajiban lancar 

Kriteria penilaian dengan hasil X yang negatif maka perusahaan 

dalam kondisis sehat (non financial distress), sedangkan hasil nilai X yang 

positif maka perusahaan mengalami kesulitan keuangan (financial 

distress). Maka, variabel dependen dalam penelitian ini merupakan 

variabel dummy. Pemberian skor pada variabel penelitian ini adalah nilai 

satu (1) pada bank yang mengalami financial distress dan nilai nol (0) 

pada bank non financial distress.  

2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat atau yang menjadi sebab perubahannya dan 

timbulnya variabel terikat.
6
 Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah CAR (XI) dan NPF (X2). 

a. CAR (Capital Adequatcy Ratio) 

CAR merupakan kinerja bank yang menunjukkan kemampuan 

bank dalam mempertahankan kecukupan modal dan kemampuan 

manajemen dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan mengontrol risiko 

yang timbul dan berpengaruh terhadap modal.
7
 CAR dalam penelitian 

ini menggunakan rumus: 

                                                                  
6
 Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik Dalam Penelitian (Yogyakarta: 

Pustaka Felicha, 2016), 11. 
7
 Endang Afriyeni. “Pengaruh Rasio CAR, Rasio NPF, Rasio ROA Dalam Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 

Jurnal Polibisnis, 16. 
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b. NPF (Non Perfoming Financing) 

NPF (Non Perfoming Financing) merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang 

disalurkan oleh perbankan.
8
 Rasio NPF membandingkan tingkat risiko 

pembiayaan yang kurang lancar/ tidak lancar dengan tingkat 

pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan. NPF dalam 

penelitian ini menggunakan rumus:  

                     

                
      

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah 

tertentu, waktu tertentu serta dengan kualitas tertentu yang akan 

diamati/diteliti.
9
 Pengertian lain populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini populasi atau objek penelitian yang dimaksud 

yaitu seluruh Bank Umum Syariah (BUS) periode 2014-2018. 

                                                                  
8
 Yuwita Ariessa Pravasanti. “Pengaruh NPF Dan FDR Terhadap CAR Dan Dampaknya 

Terhadap ROA Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 4 

No. 03 (ISSN: 2477-6157, 2018), 149. 
9 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 80. 



30 
 

 
 

Berdasarkan data statistic OJK per Oktober 2019 terdapat 14 Bank Umum 

Syariah.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan 

masalah, tujuan, hipotesis, metode dan instrumen penelitian.
10

 Sampel 

diambil jika populasi dalam ukuran besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan 

dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel. 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik penentuan sampel ini dengan pertimbangan 

atau kriteria tertentu. Pemilihan sampel ini berdasarkan beberapa kriteria 

yaitu : 

Tebel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Bank 

1. Bank Umum Syariah di 

Indonesia 

14 

2. Bank Umum Syariah yang tidak 

mempublikasikan laporan 

keuangan secara lengkap selama 

tahun 2014-2018 

(2) 

3. Bank Umum Syariah yang telah 

memenuhi kriteria dari sampel 

12 

Sumber : website masing-masing bank syariah 

Berdasarkan kriteria maka sampel yang akan diolah dalam 

penelitian ini yaitu 12 bank umum syariah dengan masing-masing data 

laporan keuangan lima tahun selama 2014-2018 jadi data yang akan 

                                                                  
10

 Ibid., 80 
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diolah 60 observasi. Berikut daftar nama bank yang dijadikan sampel 

penelitian ini yaitu : 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No  Nama Bank Sumber Data 

1. BRI Syariah www.brisyariah.co.id   

2. BNI Syariah www.bnisyariah.co.id 

3. Syariah Mandiri www.syariahmandiri.co.id  

4. Muamalat  www.bankmuamalat.co.id  

5. Mega Syariah www.megasyariah.co.id  

6. BTPN Syariah www.btpnsyariah.co.id  

7. Bukopin Syariah http://www.syariahbukopin.co.id/www.syar

iahbukopin.co.id  

8.  Bank Jabar Banten 

Syariah 

www.bjbsyariah.co.id  

9. BCA Syariah www.bcasyariah.co.id  

10. Victoria Syariah www.bankvictoriasyariah.co.id 

11. Panin Dubai Syariah www.paninbanksyariah.co.id 

12. May Bank Syariah www.maybanksyariah.co.id 

Sumber: website bank syariah 

 

D. Jenis Dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder berasal 

dari sumber informasi dari web, majalah dan jurnal yang perlu disusun dan 

disinkronkan agar dapat meningkatkan kebenaran dan ketepatan.
11

 Data 

sekunder memberikan jaminan tidak adanya manipulasi data yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. 

                                                                  
11

 Noegroho Boedijoewono, Pengantar Statistika Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UPP 

STIM YKPN, 2016), 12-13. 

http://www.brisyariah.co.id/
http://www.bnisyariah.co.id/
http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.bankmuamalat.co.id/
http://www.megasyariah.co.id/
http://www.btpnsyariah.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.bjbsyariah.co.id/
http://www.bcasyariah.co.id/
http://www.bankvictoriasyariah.co.id/
http://www.paninbanksyariah.co.id/
http://www.maybanksyariah.co.id/
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Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan 

tahunan bank umum syariah selama 5 tahun dalam rentang 2014 s/d 2018 

yang menjadi sampel penelitian. Laporan keuangan dapat diakses langsung 

melalui website masing-masing sampel bank umum syariah. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data panel, karena laporan 

keuangan yang digunakan merupakan laporan keuangan tahunan milik 12 

Bank Umum Syariah di Indonesia dengan kurun waktu lima tahun terakhir 

yang telah di audit. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menjadi langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data 

dilihat dari sumbernya dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder.
12

  Sumber primer adalah data yang langsung diterima dari sumber 

data (responden/sampel/informan). Sedangkan sumber sekunder adalah data 

yang tidak langsung diterima dari sumber data.
13

 Metode pengumpulan data 

dalam penelitian dapat diperoleh dengan beberapa cara diantaranya yaitu tes, 

wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara : 

 

 

                                                                  
12

Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian: Bisnis & Ekonomi. Yogjakarta: 

PUSTAKABARU PRESS , 2015. 
13

 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantiitatif (Padang: Sukabina Press, 

2016),42. 
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1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan 

variabel yang akan diteliti bisa berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Metode dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan laporan keuangan 

dari sumber data yang telah dijelaskan sebelumnya.
14

 

2. Metode Observasi 

Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi merupakan suatu proses 

yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Pengumpulan data dengan observasi memiliki ciri yang 

spesifik jika dibandingkan dengan teknik yang lain, karena observasi 

tidak terbatas pada orang sebagai responden tetapi pada objek alam yang 

lain. Teknik observasi ini digunakan jika penelitian berkenaan dengan 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu luas.
15

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi untuk 

mengamati trend data CAR, NPF, dan terjadinya financial distress bank 

umum syariah selama 5 tahun pada tahun 2014-2018. 

F. Metode Pengolahan Dan Analisis Data 

Teknik analisis data diarahkan dalam penelitian kuantitatif digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Data penelitian ini 

adalah kuantitatif, maka analisis data menggunakan metode statistik melalui 

                                                                  
14

 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media 

Publishing, 2015), 78. 
15

 Eri Barlian, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantiitatif, 54. 
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program IBM SPSS Statistic 21. Data yang telah dikumpulkan kemudian 

diolah dengan beberapa tahapan analisis. Beberapa analisis-analisis untuk 

pengujian data sebagai berikut : 

1. Analisis Regresi Logistik 

 Logistic regression sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu 

kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat 

diprediksi dengan variabel bebasnya.
16

 Serta untuk menguji kebenaran 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model regresi dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

Yit = ait + b1X1it + b2X2it + e 

Keterangan : 

Yit   : Financial distress (1 jika terjadi financial distress 0 jika non     

financial distress) 

a   : Konstanta 

b1, b2 : Koefisien regresi variabel X1 dan X2 

X1 : CAR (Capital Adequatcy Ratio)   

X2 : NPF (Non Perfoming Financing) 

e : Standar error 

2. Uji Kelayakan model Regresi 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis 

nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 

perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

                                                                  
16

 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang: 

UNDIP, 2013), 321. 



35 
 

 
 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistic sama 

dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi 

nilai observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.
17

 

3. Uji Keseluruhan Model 

Statistik -2LogL digunakan untuk menentukan jika variabel bebas 

ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki 

model fit. Selisih -2LogL untuk model untuk konstanta saja dan -2 LogL 

untuk model dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai 

χ2 dengan df (selisih df kedua model).
18

 

4. Uji Hipotesis 

Kriteria pengujian ini adalah jika nilai p-value < α = 0.05, artinya 

variabel dependen mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Sehingga H0 ditolak Ha diterima dan sebaliknya, 

jika nilai p-value > α = 0.05, artinya variabel dependen tidak mempunyai 

pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Sehingga H0 diterima  Ha ditolak. 

 

                                                                  
17

 Ibid., 329 
18

 Ibid., 328 
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5. Uji Koefisien Nagelkerke’s R 

Nilai Nagelkerke’s R digunakan untuk menilai model fit. Nilai 

Nagelkerke’s R square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada 

multiple regression.
19

 

 

 

                                                                  
19

Ibid., 333  
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BAB IV 

PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA 

 

A.  Gambaran Umum Objek Penelitian  

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh CAR (Capital Adequacy 

Ratio) dan NPF (Non Performing Financing)  terhadap financial distress. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan populasi seluruh data laporan 

keuangan tahunan milik 14 Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah 

diaudit oleh auditor independen periode tahun 2014-2018. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih sampel yang memiliki 

kriteria sesuai dengan topik penelitian. Kriteria sampling pada penelitian ini 

adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan 

highlight kinerja keuangan secara lengkap dan konsisten selama tahun 2014-

2018. Dan sampel yang digunakan adalah  12 Bank Umum Syariah di 

Indonesia berdasarkan laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah 

periode tahun 2014-2018. Sedangkan daftar sampel penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Sampel Bank Umum Syariah 

 

No Nama Bank 

1. BRI Syariah 

2. BNI Syariah 

3. Bank Syariah Mandiri 

4. Bank Muamalat  

5. Bank Panin Syariah 

6. Bank Mega Syariah 

7. BTPN Syariah 

8. Bank Bukopin Syariah 
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9 Bank  Jabar Banten Syariah 

10 Bank Victoria Syariah 

11 Maybank Syariah 

12 BCA Syariah 

Sumber: website bank syariah 

 Adapun deskripsi sampel dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. BRI Syariah 

Sejarah pendirian PT. Bank BRI Syariah tidak lepas dari akuisisi 

yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank 

Jasa Arta pada 19 Desember 2007. Setelah mendapat izin dari Bank 

Indonesia (BI), BRI Syariah resmi beroperasi pada 17 November 2008 

dengan nama PT. Bank BRI Syariah dan seluruh kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah Islam. Pada tanggal 19 Desember 2008, Unit 

Usaha Syariah (UUS) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk 

masuk ke dalam PT. Bank BRI Syariah dengan proses spin off  yang 

berlaku mulai tanggal 1 Januari 2009. Untuk memperkuat citranya pada 

tahun 2016 BRI Syariah melakukan rebranding logo untuk menumbuhkan 

brand equity BRI Syariah. Selain itu BRI Syariah juga dinobatkan sebagai 

bank syariah ke tiga terbesar berdasarkan jumlah aset. Selain itu, 

pengembangan demi pengembangan terus dilakukan untuk kepentingan 

nasabah dan memastikan terpenuhinya prinsip-prinsip syariah serta UU 

yang berlaku di Indonesia.
1
 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, Bank BRISyariah 

secara terus menerus dan konsisten melaksanakan dan menerapkan tata 

                                                           
1
 BRI Syariah, Annual Report,  www.brisyariah.co.id , (diakses pada tanggal 18 Januari 

2020 , jam 18.53). 

http://www.brisyariah.co.id/
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kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada setiap 

aktivitas bisnis dan operasional sehingga diperoleh tingkat kesehatan bank 

yang sangat baik. Dalam melakukan hal ini, Bank BRISyariah senantiasa 

mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku. Penilaian penerapan 

GCG Bank BRISyariah berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, 

khususnya terkait dengan GCG, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah 

nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 

11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bank 

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut, 

Bank BRISyariah setiap semester dan tahunan melakukan self assessment 

untuk mengukur tata kelola struktur, proses dan hasil, kemudian 

melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2
 

2. BNI Syariah  

Perjalanan BNI Syariah bermula dari dibentuknya Unit Usaha 

Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya 

juga disebut BNI Induk) pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada 

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di 

Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya 

UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang 

Pembantu. Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa 

                                                           
        

2
 ibid., 
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status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan 

spin off pada 2009. Rencana spin off terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan 

didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai 

Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010. Terwujudnya 

pendirian ini juga didukung oleh faktor eksternal berupa aspek regulasi 

yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah. Selain itu, komitmen Pemerintah terhadap 

pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap 

keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Dengan 

komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi nasabah, BNI Syariah 

senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya. Sebagai salah satu 

bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga 

senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan 

memastikan bahwa semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian 

dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang 

berlaku.
3
 

Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung pencapaian 

kinerja yang baik di setiap aspek. Saat ini BNI Syariah telah memiliki 

4.255 pegawai di mana proses pengembangan kompetensi terus dilakukan 

agar setiap pegawai yang ada menjadi yang terbaik di bidangnya. 

                                                           
       3 BNI Syariah, Annual Report,  www.bnisyariah.co.id , (diakses pada tanggal 18 Januari 2020 , 

jam 18.53).  

http://www.bnisyariah.co.id/
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Sedangkan dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak 

perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung 

dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi informasi terdepan yang 

telah tersertifikasi ISO 9001:2008. Hingga kini, jaringan usaha BNI 

Syariah tersebar mencapai 68 Kantor Cabang, 168 Kantor Cabang 

Pembantu, 17 Kantor Kas, 17 Kantor Fungsional, 23 Mobil Layanan 

Gerak, dan 24 Payment Point. Selain itu, nasabah BNI Syariah juga dapat 

memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (Sharia 

Channelling Office/SCO) yang tersebar di 1.490 outlet di seluruh wilayah 

Indonesia dan akan terus berkembang seiring dengan pertumbuhan aset.
4
 

Struktur dan mekanisme GCG di BNI Syariah mengacu kepada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, benchmark GCG di peers 

group yang memiliki reputasi bagus, serta praktik yang berlangsung di 

perusahaan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas 

No. 40 tahun 2007, maka struktur GCG BNI Syariah utamanya terdiri dari 

RUPS serta Dewan Komisaris dan Direksi yang posisinya sejajar dan 

memiliki fungsi saling check and balances. Dewan Komisaris telah 

membentuk komite-komite untuk membantu dan meningkatkan fungsi 

pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas 

dan kewajibannya, masing-masing komite Dewan Komisaris bekerja 

sesuai dengan ruang lingkup tugas komite yang bersangkutan yang 

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris. Sedangkan Direksi 

                                                           
       

4
 Ibid.,  
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terutama Direktur Risiko dan Kepatuhan dibantu oleh jajaran manajemen 

bank yang bertugas untuk mengelola, mengendalikan, mengawal, dan 

bertanggung jawab atas implementasi GCG yang dibantu oleh Komite di 

bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Sekretaris 

Perusahaan, dan divisi-divisi yang bersentuhan dengan GCG.
5
 

BNI Syariah meyakini bahwa semangat menerapkan tata kelola 

perusahaan yang baik (GCG) melalui pengelolaan yang didasarkan pada 

asas Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Profesionalitas, serta 

Kewajaran dan Kesetaraan, akan meningkatkan kualitas perusahaan. 

Kualitas tersebut utamanya dapat dinilai dari keberdayaan fungsi dan 

kemandirian organ perusahaan, keputusan-keputusan manajemen yang 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap 

masyarakat dan kelestarian lingkungan, serta nilai perusahaan yang 

optimal bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 

Penerapan prinsip-prinsip GCG yang tercermin di setiap kegiatan usaha 

merupakan perwujudan visi BNI Syariah untuk menjadi bank syariah 

pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja, serta misi BNI 

Syariah untuk menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. BNI 

Syariah meyakini bahwa pelaksanaan GCG yang menyeluruh di setiap 

jenjang organisasi akan sangat mendukung upaya BNI Syariah dalam 

                                                           
        

5
 Ibid.,  
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mewujudkan sasaran bisnis serta memberikan manfaat bagi semua 

pemangku kepentingan dalam jangka panjang. 

3. BCA Syariah 

Perkembangan perbankan Syariah yang tumbuh cukup pesat dalam 

beberapa tahun terakhir menunjukkan minat masyarakat mengenai 

ekonomi syariah semakin bertambah. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah 

akan layanan syariah, maka berdasarkan Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 

Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., 

M.si., PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) mengakuisisi PT Bank Utama 

Internasional Bank (Bank UIB) yang nantinya menjadi PT Bank BCA 

Syariah. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan di Luar 

Rapat Perseroan Terbatas PT Bank UIB No. 49 yang dibuat di hadapan 

Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., tanggal 16 Desember 2009, tentang 

Perubahan Kegiatan Usaha dan Perubahan Nama Dari PT Bank UIB 

Menjadi PT Bank BCA Syariah. Akta perubahan tersebut telah disahkan 

oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya 

No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010. Pada tanggal yang 

sama telah dilakukan penjualan 1 lembar saham ke PT BCA Finance, 

sehingga kepemilikan saham sebesar 99,9997% dimiliki oleh PT Bank 

Central Asia Tbk, dan 0,0003% dimiliki oleh PT BCA Finance. Perubahan 

kegiatan usaha Bank dari bank konvensional menjadi bank umum syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur 

BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010. Dengan 
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memperoleh izin tersebut, pada tanggal 5 April 2010, PT Bank BCA 

Syariah (BCAS) resmi beroperasi sebagai Bank Umum Syariah.
6
 

Dalam menjalankan strategi bisnis, BCAS telah mematuhi prinsip-

prinsip Syariah dan melaksanakan tata kelola perusahaan, kepatuhan, 

pengelolaan risiko yang terukur (Good Corporate Governance, 

Compliance, dan Risk Management) seperti yang  tertuang dalam 

persyaratan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Di tengah 

meningkatnya tantangan yang dihadapi oleh sektor perbankan Indonesia, 

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate 

Governance - GCG) secara konsisten merupakan faktor penting dalam 

memelihara kepercayaan nasabah dan pemegang saham. Penerapan prinsip 

GCG di seluruh jenjang organisasi telah mendukung upaya Bank dalam 

mempertahankan reputasi sekaligus memastikan tercapainya kinerja usaha 

yang sehat. 

Dewan Komisaris senantiasa memantau terselenggaranya prinsip 

dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate 

Governance – GCG) pada seluruh jenjang organisasi dengan mengevaluasi 

hasil self-assessment GCG dan mendorong penyempurnaan pelaksanaan 

GCG yang mengacu kepada peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan 

kewajaran, menjadi pedoman utama dalam pengelolaan bisnis Bank. 

                                                           
       

6
 BCA Syariah, Annual Report, www.bcasyariah.co.id , (diakses pada tanggal 20 Januari 

2020, 19.00). 

http://www.bcasyariah.co.id/
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BCAS percaya bahwa penerapan praktik-praktik GCG merupakan aset 

penting dalam menciptakan budaya organisasi yang kokoh dan unggul 

guna meraih pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta mampu 

memberikan nilai tambah bagi nasabah. 

Untuk mendukung pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, 

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh jajaran perusahaan terus berupaya 

membangun dan menyempurnakan berbagai kebijakan, sistem, dan 

perangkat yang ada. Secara berkala BCAS melakukan self assessment 

secara komprehensif terhadap pelaksanaan GCG yang menyangkut 11 

aspek penilaian yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah. Dan 

sesuai hasil self assessment BCAS terhadap pelaksanaan GCG tercatat 

berpredikat “Baik”.
7
 

4. Bank Muamalat 

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) 

didirikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H yang 

digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan 

Muslim Indonesia (ICMI), serta pengusaha muslim dengan dukungan 

Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muamalat Indonesia beroperasi 

pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H. Sebagai bank syariah pertama di 

Indonesia, Bank Muamalat Indonesia merupakan inisiator bisnis keuangan 

syariah lainnya antara lain; Asuransi syariah pertama (Asuransi Takaful), 

                                                           
        

7
 Ibid.,  
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Dana pensiun lembaga keuangan Muamalat (DPLK Muamalat), 

multifinance syariah pertama (Al-Ijarah Indonesia Finance). Bank 

Muamalat Indonesia mendapatkan ijin sebagai Bank Devisa pada 27 

Oktober 1994 dan merupakan perusahaan publik namun tidak listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Bank Muamalat Indonesia telah melakukan 

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga 

perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi 

Mudharabah di tahun 2003.
8
 

Dalam melakukan ekspansi bisnisnya, selain membuka kantor 

cabang di seluruh wilayah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia juga 

membuka kantor cabang internasional di Kuala Lumpur, Malaysia pada 

tahun 2009 dan tercatat sebagai bank pertama dan satu-satunya dari 

Indonesia yang membuka jaringan bisnis di Malaysia.  Bank Muamalat 

Indonesia memiliki serangkaian produk dan layanan, antara lain; produk 

Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 merupakan tabungan instan 

pertama di Indonesia, produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan 

pada tahun 2011 dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diseluruh 

merchant VISA dalam dan luar negeri yang mendapatkan penghargaan 

dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah 

dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel 

seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. 

                                                           
         

8
 Bank Syariah Mandiri, Annual Report, www.syariahmandiri.co.id , (diakses pada tanggal 

20 Januari 2020, jam19.13). 

http://www.syariahmandiri.co.id/
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 Bank Muamalat Indonesia telah memiliki struktur formal untuk 

komite-komite Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, 

Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Perusahaan. 

Pada tahun 2015, Dewan Komisaris telah mengangkat seorang anggota 

Komite Audit yang berasal dari pihak independen yang memiliki keahlian 

di bidang akuntansi keuangan dan telah ditetapkan melalui Surat 

Keputusan Direksi tanggal 3 September 2015 untuk mendukung 

efektivitas pelaksanaan tugas dan tangung jawab Komite Audit Bank 

Muamalat Indonesia. Namun demikian kami menyadari bahwa 

keanggotaan komite-komite Komisaris masih terdapat kekurangan dan 

Dewan Komisaris berkomitmen untuk melengkapinya.
9
 

5. BTPN 

Beroperasinya BTPN Syariah menjadi Bank Umum Syariah ke-12, 

tidak terlepas dari perjalanan bisnis syariah yang mulai dirintis sejak 2008 

oleh BTPN melalui divisi Unit Usaha Syariah. Kemudian sejak 2010, 

dikembangkan lebih lanjut untuk fokus melayani segmen pasar pra-

sejahtera produktif dengan nama Tunas Usaha Rakyat. Perkembangan 

pesat yang terjadi di rentang 2010 hingga saat ini adalah salah satu alasan 

yang menjadi dasar pertimbangan manajemen BTPN, yang kemudian 

menjadi pemegang saham terbesar dan induk usaha, untuk meningkatkan 

level UUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS).
10

 

                                                           
       

9
 Ibid.,  

       
10

 BTPN Syariah , Annual Report,  www.btpnsyariah.co.id ( diakses pada tanggal 20 

Januari 2020, jam19.30 ). 

http://www.btpnsyariah.co.id/


48 

 

 

Berbeda dengan eksistensi bank syariah lainnya, BTPN Syariah 

memberi perhatian pada pemberdayaan nasabah perempuan dari keluarga 

pra-sejahtera di pedesaan. Caranya memberikan program pembiayaan 

yang digabung dengan program pemberdayaan. Program terintegrasi ini 

memberikan kesempatan kepada kelompok-kelompok nasabah perempuan 

untuk mendapatkan akses, produk, layanan perbankan serta program 

pemberdayaan dengan membangun empat perilaku unggul, yakni: Berani 

Berusaha, Disiplin, Kerja Keras dan Saling Bantu (BDKS). Memberikan 

perhatian pada pemberdayaan perempuan inilah, menjadi keunikan 

tersendiri yang dimiliki oleh BTPN Syariah. Dengan mengemban visi 

“Menjadi Bank Syariah Terbaik untuk Keuangan Inklusif, Mengubah 

Hidup Berjuta Rakyat Indonesia”, keunikan tersebut menjadi keunggulan 

BTPN Syariah yang tidak dimiliki bank berbasis syariah lainnya di 

Indonesia. Sehingga, bila dilihat secara seksama, keunikan-keunikan yang 

dimiliki BTPN Syariah antara lain; Pertama, satu-satunya bank syariah di 

Indonesia yang menerapkan prinsip keuangan inklusif (Financial 

Inclusion) melayani segmen keluarga pra-sejahtera produktif yang selama 

ini bukan merupakan segmen utama bank. Kedua, satu-satunya bank yang 

memprioritaskan pada pemberdayaan perempuan. Ketiga, satu-satunya 

bank yang lebih dari 90% karyawannya adalah wanita. Keempat, satu-

satunya bank yang memberikan kesempatan kepada ribuan tamatan SMA 

untuk membangun karir di bank. Kelima, bank yang mampu melahirkan 

generasi karyawan bank baru, yaitu karyawan bank yang melayani 
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golongan masyarakat pra-sejahtera (productive poor banker), dimana 

karyawan ini kami sebut Melati Putih Bangsa.
11

 

 Masa awal menjadi Bank Umum Syariah, BTPN memiliki 

organisasi yang lengkap sebagai sebuah bank. Organ-organ seperti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum Pemegang Saham Luar 

Biasa (RUPSLB), Dewan Komisaris, Direksi, Komite setingkat Dewan 

Komisaris dan Komite setingkat Direksi telah dibentuk, berikut perangkat-

perangkatnya antara lain; roadmap program, Tata Kelola Perusahaan, 

berbagai kebijaksanaan, pedoman, dan tata tertib kerja, tugas dan 

tanggung-jawab Dewan Komisaris dan Direksi, serta pedoman dan tata 

tertib kerja sebagai landasan kerja komite-komite tersebut. Ini dilakukan 

sebagai perwujudan dalam menjalankan tata kelola perusahaan dengan 

baik. Semua kebijakan risiko, sistem dan prosedur serta parameter risiko 

juga telah disusun, dilengkapi, dan diterapkan di segenap tingkat 

operasional.
12

 

6. Bank Mega Syariah  

Pada awalnya dikenal sebagai PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu), 

yaitu bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 kemudian diakuisisi 

oleh CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para 

Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini 

diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang 

semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah dengan 
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 Ibid.,  

         12
 Ibid.,  
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nama PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) serta dilakukan perubahan 

logo untuk meningkatkan citranya di masyarakat sebagai lembaga 

keuangan yang dapat dipercaya. Pada tanggal 25 Agustus 2004, BSMI 

resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, 

pemegang saham memutuskan untuk merubah logo BSMI ke bentuk logo 

sister company-nya, yakni PT Bank Mega Tbk, namun dengan skema 

warna yang berbeda. Sejak 2 November 2010 hingga saat ini, bank dikenal 

sebagai PT Bank Mega Syariah. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega 

Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat 

melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. 

Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank, sehingga 

tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. 

Strategi peluasan pasar dan status bank devisa akhirnya semakin 

memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum 

syariah terbaik di Indonesia.
13

 

Pada tanggal 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin 

dari Kementerian Agama RI sebagai bank penerima setoran biaya 

penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini 

menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung 

secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) 

KEMENAG RI. Izin itu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah 

untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah bagi umat di 

                                                           
        

13
  Bank Mega Syariah, Annual Report, www.megasyariah.co.id , ( diakses pada tanggal 20 

Januari 2020, jam19.45 ). 

 

http://www.megasyariah.co.id/
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Indonesia. Guna meningkatkan pelayanan kepada nasabah, Bank 

bekerjasama dengan MoneyGram International dalam hal pengiriman 

uang secara cepat. 

Penerapan prinsip-prinsip GCG di Bank Mega Syariah 

berpedoman pada lima prinsip dasar. Yang pertama adalah transparansi 

(transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang 

material dan relevan, serta keterbukaan dalam proses pengambilan 

keputusan. Kedua, akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi 

dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga 

pengelolaannya berjalan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban 

(responsibility), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank 

yang sehat. Kelima, profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, 

mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari 

pihak manapun, serta memiliki komitmen yang tinggi untuk 

mengembangkan bank syariah. Terakhir adalah kewajaran (fairness), yaitu 

keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder 

berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14

 

7. Bank Syariah Mandiri  

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-

1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan 

syariah di Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan 
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sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No. 10 Tahun 

1998 yang memberikan peluang bagi bank umum untuk melayani 

transaksi syariah. Sebagai respon, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk 

melakukan konsilidasi serta membentuk tim pengembangan perbankan 

syariah yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah. 

Pada tanggal 25 Oktober 1999 Gubernur Bank Indonesia menyetujui 

kegiatan BSB menjadi BUS dan menyetujui perubahan nama menjadi PT. 

Bank Syariah Mandiri (BSM), sehingga Bank Syariah Mandiri mulai 

beroperasi pada tanggal 1 November 1999. 

Untuk penerapan tata kelola perusahaan, penerapan prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) adalah 

suatu keharusan. Untuk mencapai itu, sepanjang tahun 2014, secara 

konsisten dan dengan komitmen yang tinggi dewan komisaris telah 

menjalankan fungsi  pengawasan dan pengarahan terhadap pelaksanaan 

strategi  dan kebijakan  yang diambil oleh pihak manajemen perusahaan. 

dewan komisaris senantiasa pro aktif memberikan arahan dan masukan 

kepada direksi terkait dengan pengelolaan perusahaan. Fungsi pengawasan 

yang telah dilakukan oleh dewan komisaris  tercermin melalui totalitas 

pelaksanaan program kerja dewan komisaris diantaranya adalah melihat 

proses kerja yang berjalan, kesesuaian prosedur yang diterapkan guna 

menjaga integritas, keterbukaan serta profesionalisme perusahaan,  rapat 
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internal rutin dewan komisaris, rapat dewan komisaris dengan direksi, 

rapat komite-komite dan rapat-rapat lainnya.
15

  

8. Bank Panin Syariah  

     PT. Bank Panin Dubai Syariah didirikan berdasarkan akta perseroan 

bank terbatas No. 12 Tanggal 8 Januari 1972. Semenjak itu Panin Dubai 

Syariah melakukan perubahan nama berturut-turut sampai tanggal 3 

Agustus 2009 diganti menjadi PT. Bank Panin Syariah. Selanjutnya pada 

tahun 2013 nama PT. Bank Panin Syariah diubah menjadi PT. Bank Panin 

Syariah Tbk. Pada tahun 2016 nama PT. Bank Panin Syariah Tbk. diubah 

menjadi PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk sehubungan dengan 

masuknya Dubai Islamic Bank sebagai pemegang saham. Sejak masuk 

pada industri perbankan syariah di Indonesia, Panin Dubai Syariah secara 

konsisten menunjukan kinerja dan pertumbuhan usaha yang baik dengan 

mengembangkan aset dan menambahkan kepercayaan nasabah 

menggunakan produk pembiayaan dan penyimpanan dananya. 

 Implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik 

(GCG) telah di jalankan secara konsisten oleh Panin Bank Syariah. Hal itu 

tidak hanya mengikuti kepatuhan terhadap regulasi namun juga terkait 

transparansi dan keterbukaan pengelolaan perusahaan sehubungan IPO 

yang telah dilakukan  untuk meningkatkan kepercayaaan seluruh nasabah, 

masyarakat dan pemangku kepentingan.
16

 

                                                           
        

15
 Bank Syariah Mandiri, Annual Report, www.syariahmandiri.co.id ( diakses pada tanggal 

20 Januari 2020, jam 20.00 ). 

       
16

 Bank Panin Syariah, Annual Report, www.paninbanksyariah.co.id ( diakses pada tanggal 20 

Januari 2020, jam 20.15). 

http://www.syariahmandiri.co.id/
http://www.paninbanksyariah.co.id/
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9. Maybank Syariah  

PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Maybank Syariah) berdiri 

pada Januari 1995 dengan nama PT Bank Maybank Indocorp yang 

merupakan bank joint venture Indonesia-Malaysia pertama. PT Bank 

Maybank Indocorp menawarkan beragam jasa perbankan konvensional 

termasuk pembiayaan skala besar untuk nasabah korporasi serta komersial. 

Tahun 2010, PT Bank Maybank Indocorp berubah menjadi bank syariah 

komersial dan berganti nama menjadi PT Bank Maybank Syariah 

Indonesia (Maybank Syariah) dan setelah mendapat persetujuan Bank 

Indonesia tanggal 23 September 2010, Maybank Syariah memulai 

kegiatan usaha sebagai bank syariah pada tanggal 1 Oktober 2010. 

Pemegang saham PT Bank Maybank Syariah Indonesia adalah Malayan 

Banking Berhad (99%) dan PT Prosperindo (1%).
17

 

Maybank Syariah bertekad untuk menjadi perusahaan terkemuka 

dan terpilih di khasanah keuangan syariah di Indonesia dan regional. 

Fokus strategi bisnis Bank meliputi corporate banking serta jasa 

konsultasi keuangan. Maybank Syariah menitikberatkan pada kegiatan 

pasar uang dan perdagangan valuta asing mulai dari layanan transaksi di 

front office hingga penyelesaian transaksi (backroom settlement) dan 

layanan pendukungnya. Beragam layanan dan solusi inovatif telah 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para nasabah sekaligus meraih 

peluang di pasar keuangan regional yang terus berkembang. Maybank 
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 Maybank Syariah,  Annual Report, www.maybanksyariah.co.id   (diakses pada 

tanggal 20 Januari 2020, jam 20.20). 

http://www.maybanksyariah.co.id/
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Syariah kini tengah melakukan penguatan sistem IT guna mendukung 

kegiatan operasional serta pengembangan produk dan layanan baru. 

Maybank Syariah merupakan anak perusahaan dari Malayan 

Banking Berhad (Maybank), sebuah grup keuangan yang didirikan dan 

berkedudukan di Malaysia. Sebagai sebuah grup keuangan terbesar di 

Malaysia, Maybank sangat menjunjung tinggi penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) bagi seluruh entitas dalam grupnya, termasuk 

Maybank Syariah. Bagi Maybank, Corporate Governance bukan semata-

mata pernyataan kepatuhan tetapi juga merupakan komitmen untuk 

mencapai dan mempertahankan standar tertinggi untuk integritas bisnis, 

etika, dan profesionalisme pada seluruh aktivitas yang dijalankan oleh 

grup Maybank. Sementara bagi Maybank Syariah, komitmen grup tersebut 

menjadi landasan pokok untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan 

GCG di seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usaha Maybank Syariah.
18

  

10. Bank Bukopin Syariah  

PT. Bank Bukopin Syariah sebagai bank yang beroperasi dengan 

prinsip syariah dimulai dengan masuknya konsorsium PT. Bank Bukopin 

Tbk. Proses akuisis tersebut berlangsung bertahap sejak tahun 2005-2008. 

Pada tahun 2009 penggabungan Unit Usaha Syariah (UUS) PT. Bank 

Bukopin ke dalam perseroan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia 

(BI) melalui surat Nomor. 11/842/DpbS Tanggal 30 Juni 2009. PT. Bank 

Bukopin Syariah mulai beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008 
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berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-5618 HT. 

01.01 Tanggal 11 Maret 1990, dengan modal dasar sebesar Rp. 

3.000.000.000.000. Sampai akhir Desember 2017, perseroan memiliki 

jaringan kantor yaitu 1 kantor pusat dan operasional, 11 kantor cabang, 8 

kantor cabang pembantu, dan 4 kantor kas.
19

 

11. Bank BJB Syariah  

Tanggal 20 Mei 2000 adalah awal berdirinya bank bjb syariah yang 

didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai 

tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada 

saat itu. Di tahap awal pembentukannya tersebut, bank bjb syariah masih 

berstatus sebagai Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Dalam perkembangan selanjutnya, 

Divisi/Unit Usaha Syariah tersebut bertansformasi menjadi sebuah Bank 

Umum Syariah setelah 10 (sepuluh) tahun beroperasi setelah mendapat 

persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Menurut pandangan Manajemen 

perusahaan induk tersebut, transformasi ini diperlukan untuk mempercepat 

pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia 

yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah.
20

 

Secara resmi bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 

berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah nomor 4 

                                                           
        

19
 Bank Bukopin Syariah, Annual Report, www.syariahbukopin.co.id , (diakses pada tanggal 

20 Januari 2020, jam 20.25) 

        
20

 Bank BJB Syariah, Annual Report, www.bjbsyariah.co.id (diakses pada tanggal 20 

Januari 2020, jam 20.45) 

 

http://www.syariahbukopin.co.id/
http://www.bjbsyariah.co.id/
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tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan 

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-04317. 

AH.01.01 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan 

terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham 

Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 01 tanggal 12 Agustus 

2015 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.Kn. 

Hal ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham 

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Bank BJB 

syariah secara resmi mendapatkan Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia 

Nomor 12/629/DPbs tertanggal 30 April 2010 dan memulai usahanya pada 

tanggal 6 Mei 2010. Sebelum mendapatkan ijin tersebut, terlebih dahulu 

dilakukan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk yang menjadi cikal bakal Bank BJB 

syariah. 

Dalam melaksanakan GCG-nya, bank BJB Syariah memperhatikan 

prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari GCG yaitu: Transparansi 

(Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban 

(Responsibility), Profesional (Professional) dan Kewajaran (Fairness). 

Untuk susunan anggota Dewan Komisaris bank BJB  Syariah telah 

memenuhi ketentuan Bank Indonesia tersebut terdiri dari 4 (empat) orang 

Dewan Komisaris yang kesemuanya berdomisili di Indonesia dan 2 (dua) 

orang merupakan Komisaris Independen.
21

 

                                                           
       

21
 Ibid.,  
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12. Bank Victoria Syariah  

PT Bank Victoria Syariah (selanjutnya disebut perseroan) didirikan 

pada tahun 2010 merupakan hasil dari konversi dari Bank Swaguna 

berdasarkan izin operasional dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat 

Keputusan Gubenur Bank Indonesia no. 12/8/KEP.GBI/ DpG tanggal 10 

Februari 2010 dan efektif beroperasi pada tanggal 1 april 2010. Bank 

Victoria Syariah didirikan dengan modal disetor sebesar Rp. 110 

.000.000.000 (seratus sepuluh milyar rupiah) dengan pemegang saham 

utama adalah PT Bank Victoria International Tbk. Sebagai bentuk 

komitmen serius pada sisi permodalan, PT Bank Victoria International 

Tbk sebagai pemegang saham pengendali pada bulan Juni 2014 telah 

menambah kepemilikan sahamnya dengan memberikan tambahan setoran 

modal sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) sesuai 

dengan hasil Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (RuPSLB) nomor 

12 tanggal 30 Juni 2014. Tambahan modal tersebut efektif setelah 

mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
22

 

PT. Bank Victoria Syariah menyadari bahwa akuntabilitas 

merupakan salah satu tolok ukur untuk meningkatkan nilai tambah Bank 

bagi pemegang saham dan stakeholders lainnya. Berangkat dari alasan 

tersebut maka selaras dengan perkembangan usahanya, Bank secara 

berkesinambungan senantiasa meningkatkan penerapan prinsip-prinsip tata 

kelola perusahaan (Good Corporate Governance - GCG) yang baik dan 

                                                           
       

22
 Bank BJB Syariah, Annual , www.bankvictoriasyariah.co.id ( diakses pada tanggal 20 

Januari 2020, jam 21.00) 

http://www.bankvictoriasyariah.co.id/
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prinsip kehatihatian dalam setiap kegiatan usahanya. Sesuai dengan Surat 

Edaran Bank Indonesia no. 12/13/DPbS tanggal 30 april 2010 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank umum Syariah dan 

unit usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/ 33 /PBI/2009 

tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank umum 

Syariah Dan unit usaha Syariah, maka Bank terus berupaya 

mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan 

kepatuhan serta memenuhi prinsip syariah. Pelaksanaan Good Corporate 

Governance (GCG) menjadi komitmen utama bagi Bank Victoria Syariah 

dalam menjalankan aktivitas bisnis. Bank Victoria Syariah menjadikan 

GCG sebagai budaya perusahaan dan secara berkesinambungan senantiasa 

meningkatkan prinsip tata kelola yang baik dan prinsip kehati-hatian.
23

 

 

B. Analisis Data 

Data dalam penelitian terdiri dari data CAR (Capital Adequacy Ratio), 

NPF (Non Performing Financing) dan financial distress 12 Bank Umum 

Syariah (BUS) di Indonesia tahun 2014-2018  dengan penjelasan sebagai 

berikut : 

1. CAR (Capital Adequacy Ratio) 

CAR (Capital Adequacy Ratio) merupakan rasio kinerja bank yang 

menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan kecukupan modal 

dan kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi, mengawasi, dan 

                                                           
       

23
 Ibid.,  
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mengontrol risiko yang timbul dan berpengaruh terhadap modal. Data 

capital adequacy ratio CAR (Capital Adequacy Ratio)  Bank Umum 

Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Data Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Umum Syariah 

Periode Tahun 2014-2018 

No Nama Bank  
Capital Adequacy Ratio (%) Rata- 

Rata 
Ket  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bank Bukopin Syariah  14,8 16,31 15,15 19,2 19,31 16,95 Naik 

2 Bank Mega Syariah 19,26 18,74 23,53 22,19 20,54 20,85 Naik 

3 BCA Syariah 29,6 34,3 36,7 29,4 24,3 30,86 Turun 

4 BJB Syariah 15,83 22,53 18,25 16,25 16,43 17,86 Naik 

5 BNI Syariah  18,43 15,48 14,92 20,14 19,31 17,66 Naik 

6 BRI Syariah 12,89 13,94 20,63 20,05 29,72 19,45 Naik 

7 Bank Syariah Mandiri  14,12 12,85 14,01 15,89 16,26 14,63 Naik 

8 BTPN Syariah 32,88 19,93 23,8 28,9 40,9 29,28 Naik 

9 Bank Muamalat 13,91 12,00 12,74 13,62 12,34 12,92 Turun 

10 Victoria Syariah 15,27 16,14 15,98 19,29 22,07 17,75 Naik 

11 Panin Dubai Syariah 25,69 20,3 18,17 11,51 23,15 19,764 Turun 

12 May Bank Syariah 52,13 38,4 55,06 75,83 163,07 76,89 Naik 

Rata-Rata 22,06 20,07 22,41 24,35 33,95 24.57 Naik 

Sumber: Data diolah, 2020 

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata CAR (capital 

adequacy ratio) pada 12 Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-

2018 sebesar 24,57% dan secara umum mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Nilai rata-rata capital adequacy ratio CAR (Capital Adequacy 

Ratio)  pada 12 Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018 terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan 
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karena keberhasilan kinerja bank dalam meningkatkan modal bank dan 

meningkatnya keberhasilan bank dalam meminimalisir pembiayaan bank 

yang mengandung resiko.  

Dilihat dari tabel 4.2 Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata 

capital adequacy ratio CAR (Capital Adequacy Ratio)  tertinggi selama 

periode tahun 2014-2018 adalah Maybank Syariah sebesar 76,89%. Hal 

tersebut berarti menunjukkan keberhasilan kinerja Maybank Syariah dalam 

mengelola dan mempertahankan modalnya dan meminimalisir resiko dari 

kegiatan usaha bank yang berpengaruh terhadap modal bank.  

Sedangkan bank dengan nilai rata-rata capital adequacy ratio CAR 

(Capital Adequacy Ratio) terendah adalah Bank Muamalat sebesar 12,92%. 

Hal tersebut disebabkan karena Bank Muamalat pada tahun terakhir ini 

tertekan akibat pembiayaan bermasalah yang membengkak namun 

modalnya menurun. Diketahui jika ditelusuri dari laporan keuangan Bank 

Muamalat sudah bertahun-tahun menghadapi pembiayaan bermasalah dalam 

jumlah besar.  

2. NPF (Non Performing Financing) 

NPF (Non Perfoming Financing) merupakan rasio yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang 

disalurkan oleh perbankan. Rasio NPF (Non Performing Financing)  

membandingkan tingkat risiko pembiayaan yang kurang lancar/ tidak lancar 

dengan tingkat pembiayaan yang disalurkan oleh pihak perbankan. Data 
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NPF (Non Performing Financing) Bank Umum Syariah di Indonesia selama 

periode 2014-2018 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3 

Data NPF (Non Perfoming Financing) Bank Umum Syariah 

Periode Tahun 2014-2018 

NO Nama Bank  
Non Performing Financing (%) Rata- 

Rata 
Ket  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Bank Bukopin Syariah  3,34 2,74 2,17 2,57 1,95 2,55 Naik 

2 Bank Mega Syariah 3,89 4,26 3,3 2,95 2,15 3,31 Naik 

3 BCA Syariah 0,1 0,7 0,2 0,04 0,28 0,26 Turun 

4 BJB Syariah 5,84 6,93 17,91 22,04 4,08 11,36 Naik 

5 BNI Syariah  1,04 1,46 1,64 1,5 1,52 1,43 Naik 

6 BRI Syariah 3,65 3,89 3,19 4,75 4,97 4,09 Naik 

7 Bank Syariah Mandiri  4,29 4,05 3,13 2,71 2,28 3,29 Naik 

8 BTPN Syariah 0,87 0,17 0,2 0,05 0,02 0,26 Naik 

9 Bank Muamalat  4,85 4,2 1,4 2,75 2,58 3,15 Turun 

10 Victoria Syariah 4,75 4,82 4,35 4,08 3,46 4,29 Naik 

11 Panin Dubai Syariah 0,29 1,94 1,86 4,83 3,84 2,55 Turun 

12 May Bank Syariah 1,48 2,42 2,28 1,72 1,5 1,88 Naik 

Rata-Rata 2,86 3,13 3,46 4,16 2,38 3,20 Naik 

Sumber: Data diolah, 2020  

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata NPF (Non 

Perfoming Financing) pada 12 Bank Umum Syariah selama periode tahun 

2014-2018 sebesar 3,20% dan secara umum mengalami kenaikan setiap 

tahunnya. Nilai rata-rata NPF (Non Performing Financing) pada 12 Bank 

Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018 terus mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut disebabkan karena bank 

tidak dapat mengelola pembiayaan bermasalah dengan cermat. 

Dilihat dari tabel diatas Bank Umum Syariah yang memiliki rata-

rata NPF (Non Perfoming Financing) tertinggi selama periode tahun 2014-

2018 adalah BJBS Syariah sebesar 11,36%. Hal tersebut berarti menunjukkan 
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BJBS Syariah kurang berhasil dalam mengelola dan meminimalisir resiko 

dari kegiatan usaha bank yang berpengaruh terhadap kredit macet.  

 Sedangkan bank dengan nilai rata-rata NPF (Non Perfoming Financing) 

terendah adalah BTPN Syariah sebesar 0,26%. Hal tersebut disebabkan 

karena BTPN Syariah mampu meningkatkan kinerjanya dalam mengelola 

dan meminimalisir resiko dari kegiatan usaha bank yang berpengaruh 

terhadap rendahnya pembiayaan bermasalah. 

3. Financial distress 

Financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi 

keuangan yang terjadi sebelum kebangkrutan ataupun likuidasi. Financial 

distress merupakan suatu kondisi perusahaan yang mengalami laba bersih 

(net income) negatif selama beberapa tahun. Data financial distress Bank 

Umum Syariah di Indonesia selama periode 2014-2018 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.4 

Data financial distress Bank Umum Syariah 

Periode Tahun 2014-2018 

NO Nama Bank  

Financial Distress% Rata- 

Rata Ket  2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Bank Bukopin 

Syariah  -3,38 -3,43 -42956 -3,07 -31014 -14796 Naik 

2 Bank Mega Syariah -3,24 -3,34 -3,69 -3,24 -3,56 -3,41 Naik 

3 BCA Syariah -3,67 -3,77 -3,81 -3,58 -3,67 -3,70 Naik 

4 BJB Syariah 601,20 -3,74 -3,15 -3,52 -3,51 117,45 Turun 

5 BNI Syariah  -3,39 -3,47 -3,52 -3,37 -2,32 -3,22 Turun 

6 BRI Syariah -2,72 -2,78 -2,55 -2,64 -2,50 -2,64 Turun 

7 

Bank Syariah 

Mandiri  -4,08 -3,49 -3,48 -3,41 -3,45 -3,58 Turun 

8 BTPN Syariah -3,25 -3,22 -3,25 -3,26 -3,32 -3,26 Naik 

9 Bank Muamalat  1,02 -2,99 0,99 0,87 0,96 0,17 Turun 

10 Victoria Syariah -3,25 0,74 0,72 0,56 0,63 -0,11 Turun 
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Sumber: Data diolah, 2020  

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa rata-rata financial distress pada 12 

Bank Umum Syariah selama periode tahun 2014-2018 sebesar -1169 % dan secara 

umum mengalami penurunan setiap tahunnya. Penurunan tersebut disebabkan 

karena  bank umum syariah mampu meningkatkan kinerjanya agar perusahaan 

terhindar dari financial distress. 

Dilihat dari tabel di atas Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata 

financial distress tertinggi selama periode tahun 2014-2018 adalah Maybank 

Syariah sebesar 672,22%. Hal tersebut berarti menunjukkan kinerja Maybank 

Syariah tidak mampu dalam mengelola usaha sehingga diterpa masalah financial 

distress. 

Dilihat dari tabel di atas Bank Umum Syariah yang memiliki rata-rata Non 

financial distress terendah selama periode tahun 2014-2018 adalah BCA Syariah 

sebesar -3,70%. Hal tersebut berarti menunjukkan BCA Syariah mampu dalam 

mengelola usaha sehingga terhindar dari masalah financial distress.. 

1. Analisis Regresi Logistik 

Logistic regression sebetulnya mirip dengan analisis diskriminan yaitu 

kita ingin menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat 

diprediksi dengan variabel bebasnya.
24

 Serta untuk menguji kebenaran 

                                                           
24

 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 (Semarang: 

UNDIP, 2013), 321. 

11 Panin Dubai Syariah 0,42 0,49 -4,19 -4,18 -4,19 -2,33 Naik 

12 May Bank Syariah 295,56 459,55 620,53 677,02 1308,45 672,22 Naik 

Rata-Rata 72,60 35,87 -3530,1 54,01 -2477,5 -1169 Turun 
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hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Model regresi dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut : 

Yit = ait + b1X1it + b2X2it + e 

Keterangan : 

Yit   : Financial distress (1 jika terjadi financial distress 0 jika non 

financial distress) 

a    : Konstanta 

b1, b2 : Koefisien regresi variabel X1 dan X2 

X1 : CAR (Capital Adequatcy Ratio)   

X2 : NPF (Non Perfoming Financing) 

e : Standar error 

  Hasil analisis regresi logistik adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

CAR .139 .050 7.757 1 .005 1.149 

NPF .125 .109 1.310 1 .252 1.133 

Constant -6.363 1.738 13.400 1 .000 .002 

a. Variable(s) entered on step 1: VAR00001, VAR00002. 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik pada tabe 4.5.di atas maka 

diperoleh model analisis regresi logistik sebagai berikut: 

Yit = ait + b1X1it + b2X2it + e 

Y= -6.363 + 0.139 + 0.125 
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Berdasarkan analisis regresi logistik di atas maka dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Konstanta sebesar -6.363 menunjukkan bahwa jika variabel CAR (Capital 

Adequacy Ratio)  dan NPF nilainya adalah 0 maka financial distress pada 

bank umum syariah di Indonesia sebesar -6.363 satuan dengan asumsi 

faktor-faktor lain dianggap tetap (ceteris paribus) 

b. Koefisien regresi CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 0.139 

menunjukkan bahwa jika CAR (Capital Adequacy Ratio) mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan maka penyisihan penghapusan aktiva produktif 

mengalami peningkatan sebesar 0.139 satuan. Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi hubungan yang searah antara CAR (Capital Adequacy 

Ratio)  dengan financial distress semakin besar CAR maka akan terjadi 

financial distress. 

c. Koefisien regresi  NPF (Non Performing Financing) sebesar 0.125 

menunjukkan bahwa jika NPF  (Non Performing Financing) mengalami 

kenaikan sebesar 1 satuan maka penyisihan penghapusan aktiva produktif 

mengalami peningkatan sebesar 0.125 satuan. Koefisien bernilai positif 

sehingga terjadi hubungan yang searah antara NPF (Non Performing 

Financing)  dengan financial distress semakin besar NPF (Non 

Performing Financing)  maka akan terjadi financial distress. 

2. Uji Kelayakan model Regresi 

Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test menguji hipotesis 

nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada 
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perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). 

Jika nilai Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test statistic sama 

dengan atau kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada 

perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga 

Goodness fit model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi 

nilai observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness 

of Fit lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan 

berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat 

dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya.
25

 

Hasil uji kelayakan model regresi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hosmer and Lemeshow Test 

Step Chi-square df Sig. 

1 13,079 8 ,109 

 

Nilai signifikan  statistic Hosmer and Lemeshow’s Goodness of 

Fit sebesar 0.109 lebih besar dari 0.05, maka hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau 

dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 

3. Uji Keseluruhan Model 

Statistik -2LogL digunakan untuk menentukan jika variabel bebas 

ditambahkan kedalam model apakah secara signifikan memperbaiki 

model fit. Selisih -2LogL untuk model untuk konstanta saja dan -2 LogL 

                                                           
25

 Ibid., 329 
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untuk model dengan konstanta dan variabel bebas didistribusikan sebagai 

χ2 dengan df (selisih df kedua model).
26

 

Hasil uji keseluruhan model adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.7 

Iteration History
a,b,c

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficient

s 

Constant 

Step 0 

1 44,916 -1,533 

2 43,262 -1,950 

3 43,228 -2,022 

4 43,228 -2,024 

5 43,228 -2,024 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 43,228 

c. Estimation terminated at iteration 

number 5 because parameter estimates 

changed by less than ,001. 

 

 

Tabel 4.8 

Iteration History
a,b,c,d

 

Iteration -2 Log 

likelihood 

Coefficients 

Constant CAR NPF 

Step 1 

1 33,913 -2,518 ,036 ,028 

2 26,569 -4,256 ,080 ,068 

3 24,689 -5,664 ,119 ,107 

4 24,507 -6,273 ,136 ,123 

5 24,504 -6,362 ,139 ,125 

6 24,504 -6,363 ,139 ,125 

7 24,504 -6,363 ,139 ,125 

a. Method: Enter 

b. Constant is included in the model. 

c. Initial -2 Log Likelihood: 43,228 

d. Estimation terminated at iteration number 7 because 

parameter estimates changed by less than ,001. 

 

                                                           
26

 Ibid., 328 
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Berdasarkan tabel 4.7 dan 4.8 diketahui bahwa Besarnya nilai uji 

keseluruhan model ditunjukkan oleh -2 Log likelihood pada step 0 sebesar 

44.916 sedangkan pada step 1 sebesar 24.504. Artinya terjadi penurunan 

nilai  -2 Log likelihood yang menunjukkan bahwa secara signifikan 

mampu memperbaiki sehingga model menjadi fit. 

4. Uji Hipotesis 

Kriteria pengujian ini adalah jika nilai p-value < α = 0.05, artinya 

variabel dependen mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap 

variabel dependen (Y). Sehingga H0 ditolak Ha diterima dan sebaliknya, 

jika nilai p-value > α = 0.05, artinya variabel dependen tidak mempunyai 

pengaruh parsial yang signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Sehingga H0 diterima  Ha ditolak. 

  Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Variables in the Equation 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 1
a
 

CAR .139 .050 7.757 1 .005 1.149 

NPF .125 .109 1.310 1 .252 1.133 

Constant -6.363 1.738 13.400 1 .000 .002 

a. Variable(s) entered on step 1: VAR00001, VAR00002. 

 

a. Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio)  terhadap financial distress 

Pengaruh CAR (Capital Adequacy Ratio)  terhadap financial 

distress dilihat pada tabel 4.9 di atas diperoleh nilai signifikan untuk 

CAR (Capital Adequacy Ratio)   sebesar 0.005 < 0.05. maka Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima. Sehingga CAR (Capital Adequacy Ratio)   
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berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada bank umum 

syariah di Indonesia. 

b. Pengaruh NPF (Non Performing Financing)  terhadap financial 

distress 

Pengaruh NPF (Non Performing Financing) terhadap financial 

distress dilihat pada tabel 4.9 di atas diperoleh nilai signifikan untuk NPF 

(Non Performing Financing) sebesar 0.252 > 0.05. maka Ho2 diterima 

dan Ha2 ditolak. Sehingga NPF (Non Performing Financing)  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada bank umum 

syariah di Indonesia. 

5. Uji Koefisien Nagelkerke’s R 

Nilai Nagelkerke’s R digunakan untuk menilai model fit. Nilai 

Nagelkerke’s R square dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada 

multiple regression.
27

 

Hasil uji koefisien Negelkerke’s R adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.10 

Model Summary 

Step -2 Log 

likelihood 

Cox & Snell 

R Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 24.504
a
 .268 .522 

a. Estimation terminated at iteration number 7 

because parameter estimates changed by less than 

,001. 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diketahui bahwa nilai Besarnya nilai 

koefisien determinasi pada model regresi logistik ditunjukkan oleh nilai 

                                                           
27

Ibid., 333  
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Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square adalah sebesar 0.522 

yang berarti bahwa prediksi kondisi financial distress dapat dipengaruhi 

oleh CAR (Capital Adequacy Ratio) dan NPF (Non Performing 

Financing)  sebesar 52.2% sedangkan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

C. Pembahasan 

Hasil uji statistik pengaruh capital adequacy ratio CAR  (Capital 

Adequacy Ratio)   dan NPF (Non Performing Financing)  terhadap financial 

distress pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode tahun 2014-

2018 dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Rekapitulasi 

Hipotesis Hasil Regresi Uji Hipotesis Ket 

Pengaruh 

CAR 

(Capital 

Adequacy 

Ratio)  

terhadap 

Financial 

Distress  

Koefisien regresi CAR (Capital 

Adequacy Ratio) sebesar 0.139 

menunjukkan bahwa jika CAR 

(Capital Adequacy Ratio) 

mengalami kenaikan sebesar 1 

satuan maka financial distress 

mengalami peningkatan sebesar 

0.139 satuan. Koefisien bernilai 

positif sehingga terjadi 

hubungan yang searah antara 

CAR (Capital Adequacy Ratio)   

dengan financial distress 

semakin besar CAR (Capital 

Adequacy Ratio)   maka akan 

terjadi financial distress. 

 

Nilai signifikan 

untuk CAR 

(Capital Adequacy 

Ratio)   sebesar 

0.005 < 0.05. 

maka Ho1 ditolak 

dan Ha1 diterima.  

CAR 

(Capital 

Adequacy 

Ratio)  

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

financial 

distress 

pada Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia. 

Pengaruh 

NPF (Non 

Performing 

Financing)  

terhadap 

Financial 

Koefisien regresi  NPF (Non 

Performing Financing) sebesar 

0.125 menunjukkan bahwa jika 

NPF (Non Performing 

Financing) mengalami kenaikan 

sebesar 1 satuan maka financial 

Nilai signifikan 

untuk NPF (Non 

Performing 

Financing)  

sebesar 0.252 > 

0.05. maka Ho2 

NPF tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

financial 

distress 
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Distress 

 

 

 

 

distress mengalami peningkatan 

sebesar 0.125 satuan. Koefisien 

bernilai positif sehingga terjadi 

hubungan yang searah antara 

NPF dengan financial distress 

semakin besar NPF (Non 

Performing Financing)  maka 

akan terjadi financial distress. 

 

diterima dan Ha2 

ditolak.  

pada Bank 

Umum 

Syariah di 

Indonesia  

Koefisien 

determinasi 

Besarnya nilai koefisien determinasi pada model regresi logistik 

ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R 

Square adalah sebesar 0.522 yang berarti bahwa prediksi kondisi 

financial distress dapat dipengaruhi oleh CAR (Capital Adequacy 

Ratio)   dan NPF (Non Performing Financing)  sebesar 52.2% 

sedangkan sisanya sebesar 47,8% dipengaruhi oleh variabel lain. 

 

 

1. Pengaruh CAR (capital adequacy ratio) terhadap financial distress 

Koefisien regresi CAR (capital adequacy ratio) sebesar 0.139 

satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah 

antara CAR (capital adequacy ratio)  dengan financial distress, semakin 

besar CAR (capital adequacy ratio)  maka akan berpengaruh pada besarnya 

financial distress. Sedangkan berdasarkan uji hipotesis nilai signifikan yang 

diperoleh CAR (capital adequacy ratio)  sebesar 0.005 < 0.05. maka Ho1 

ditolak dan Ha1 diterima. Sehingga CAR (capital adequacy ratio)  

berpengaruh signifikan terhadap financial distress pada bank umum syariah 

di Indonesia. 

Diterimanya uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan 

besar kecilnya CAR (capital adequacy ratio)  yang dimiliki oleh bank 

syariah berpengaruh terhadap besar kecilnya financial distress. Hal tersebut 

disebabkan karena regulasi terkait dengan CAR (capital adequacy ratio)  
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berdampak pada bank harus meningkatkan kecukupan modalnya. Ketika 

bank tidak mampu untuk memenuhi regulasi tersebut, maka bank dianggap 

tidak memiliki modal yang cukup untuk ekspansi bisnisnya sehingga bank 

rentan menghadapi masalah financial distress.  

CAR (capital adequacy ratio)  berpengaruh terhadap financial distress 

karena menurut data riil terlihat ada hubungan yang searah antara data CAR 

(capital adequacy ratio)  dengan  kondisi financial distress, yaitu pada saat 

CAR (capital adequacy ratio)  bank umum syariah mengalami peningkatan 

seperti pada tabel 4.2 Diimbangi dengan terjadinya financial distress. Begitu 

juga sebaliknya ketika CAR (capital adequacy ratio)  bank umum syariah 

mengalami penurunan diimbangi dengan banyaknya bank syariah yang 

terhindar dari kondisi financial distress. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Khadapi (2016) yang menunjukkan bahwa 

CAR (Capital Adequacy Ratio) berpengaruh terhadap Financial Distress. 

2. Pengaruh NPF (Non Performing Financing)  terhadap financial distress  

Koefisien regresi  NPF (Non Performing Financing) sebesar 0.125 

satuan. Koefisien bernilai positif sehingga terjadi hubungan yang searah 

antara NPF dengan financial distress semakin besar NPF (Non Performing 

Financing)  maka akan semakin besar financial distress. Dilihat dari uji 

hipotesis diketahui bahwa nilai NPF (Non Performing Financing)  sebesar 

0.252 > 0.05. maka Ho2 diterima dan Ha2 ditolak. Sehingga NPF (Non 
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Performing Financing)  tidak berpengaruh signifikan terhadap financial 

distresss pada bank umum syariah di Indonesia.  

Ditolaknya hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan 

besar kecilnya non performing financing (NPF) yang dimiliki oleh bank 

syariah tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Karena bank 

sudah mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan cara membentuk 

penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagai solusi jika pembiayaan 

yang disalurkan oleh bank bermasalah. Sehingga bank dapat terhindar dari 

kondisi financial distress. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Afriyeni (2015) yang menunjukkan bahwa 

NPF (Non Performing Financing) berpengaruh terhadap Financial Distress. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari penjelasan hasil penelitian mengenai Pengaruh CAR dan 

NPF Terhadap Financial distress Pada Bank Umum Syariah di Indonesia 

Periode Tahun 2014-2018 yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. CAR berpengaruh terhadap financial distress pada Bank Umum Syariah 

di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal tersebut disebabkan karena 

capital adequacy ratio (CAR) merupakan faktor yang mempengaruhi 

financial distress. Peningkatan regulasi capital adequacy ratio (CAR) 

akan berdampak terhadap  financial distress 

2. NPF tidak berpengaruh terhadap financial distress pada Bank Umum 

Syariah di Indonesia periode tahun 2014-2018. Hal tersebut karena bank 

sudah mengantisipasi pembiayaan bermasalah dengan membentuk 

penyisihan penghapusan aktiva produktif sehingga tidak selalu dapat 

menimbulkan financial distress. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bank umum syariah (BUS) hendaknya lebih menjaga  CAR (capital 

Adequacy Ratio) agar sesuai dengan ketentuan OJK sehingga tidak terjadi 

financial distress. 
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2. Seharusnya bank umum syariah (BUS) meningkatkan kemampuannya 

dalam menangani risiko kredit macet atau pembiayaan bermasalah 

sehingga bank terhindar dari  financial distress. 
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