
BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Metode Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini tentu saja dikerjakan tidak terlepas dari hasil penelitian 

terdahulu sebagai bahan kajian dan perbandingan. Sehingga hasil penelitian ini 

dijadikan perbandingan dan tidak terlepas dari topik yang dipilih. Oleh karena itu 

berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang tidak terlepas dari topik 

penelitian tentang firm performance menggunakan ROA sebagai pengukuran. 

Gambar 2.1 

Model hubungan antara firm level, leverage, employee terhadap ROA. 

 
Sumber: Werniuk (2013).   

Werniuk (2013) menguji hubungan antara TMT (Top Management Team) 

keragaman dan kinerja perusahaan untuk menjelaskan bagaimana implikasi 

kinerjanya bervariasi di seluruh pengaturan kontekstual. Sampel penelitian ini 

terdiri dari 146 Swiss perusahaan terdaftar yang mewakili 32 industri. Data tentang 

Komposisi TMT dikumpulkan dari perusahaan laporan tahunan dan situs web 

setiap tahun untuk periode 2001–2008.  
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Gambar 2.2 

Model hubungan antara economic condition, firm size, financial development, 

liquidity, concentration terhadap ROA dan ROE. 

 
Sumber: Al-Tamimi (2010).    

Al-Tamimi (2010) menyelidiki beberapa perbedaan yang berpengaruh 

pada UEA (United Emirates Arab) dan bank nasional konvensional selama periode 

1996-2008. Bank syariah UAE memiliki harga saham kecil, meskipun ada 

peningkatan permintaan layanan terhadap bank tersebut. Ini menimbulkan 

keinginan untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja bank-bank ini dibandingkan dengan bank konvensional. Hasilnya 

menunjukkan bahwa likuiditas dan konsentrasi adalah penentu paling signifikan 

dari bank nasional konvensional kinerja. Di sisi lain, biaya dan jumlah cabang 

merupakan faktor penentu paling penting kinerja bank syariah. 
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Gambar 2.3 

Model hubungan antara firm size, net interest margin, quality services, corporate 

social responsibility terhadap ROA. 

 
Sumber: Park (2017).    

Penelitian ini menyediakan model penelitian yang berguna untuk 

mengintegrasikan ukuran perusahaan, pendapatan bunga, kualitas jasa dan 

implementasi CSR terhadap hasil kinerja perusahaan. Terdapat banyak usaha kecil 

dan menengah Jepang namun pemilik usaha cenderung berpikir untuk 

mempertahankan posisi mereka dalam jangka waktu yang panjang dan 

pengaruhnya pada arah strategis dan operasional usaha secara keseluruhan. 

 Praktik CSR dianggap mempunyai pengaruh yang sangat besar karena hal 

tersebut mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk yang 

ditawarkan kepada pasar. Terdapat kecenderungan pemimpin perusahaan Jepang 

yang memiliki moralitas tinggi dan merasa malu jika terdapat kesalahan yang di 

lakukan oleh perusahaan terutama kepada publik, sehingga perencanaan CSR 

sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan konsumen dengan cara 

memperbaiki kesalahan yang dilakukan. 
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Gambar 2.4 

Model hubungan antara non-performing loan, capital adequacy ratio, loan to 

deposito ratio, beban operasional terhadap pendapatan nasional terhadap ROA. 

 
Sumber: Nusantara (2010).    

Nusantara (2009) Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor 

yang mempengaruhi LDR (Loan to Deposit Ratio). Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi LDR (Loan to Deposit Ratio) perbankan 

seperti CAR (Capital Adequacy Ratio), ROA (Return on Assets), NPL (Non-

Performing Loan).  

Sampel yang dipakai dalam penelitian adalah bank perbankan yang 

terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2010-2012. Data yang digunakan 

sangat sedikit karena hanya menggunakan data perusahaan selama dua tahun. 

Penelitian lebih lanjut mungkin dapat membuktikan lebih banyak jika seseorang 

dapat menyertakan data periodik yang lebih luas atau hanya menggunakan lebih 

banyak sampel.  

Dengan menggunakan metode purpose sampling, diambil sampel bank 

perbankan pada periode 2010-2012 sebanyak 35 bank yang terdaftar di BEI (Bursa 

Efek Indonesia). 
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Gambar 2.5 

Model hubungan antara concentration ratio, market share terhadap roa 

menggunakan total bank asset, total market profit, capital to asset ratio sebagai 

variabel control. 

 
Sumber: Hassan (2010).   

Hassan (2010) Penelitian ini menggunakan desain penelitian metode 

konvergensi campuran. Populasi target penelitian yang dilakukan pada 1475 

organisasi nirlaba yang beroperasi di Nairobi. Ukuran sampel penelitian adalah 305 

pemimpin strategis dari organisasi nirlaba yang beroperasi di Nairobi. Prosedur 

sampel acak sederhana digunakan untuk memilih ukuran sampel untuk penelitian 

ini. Instrumen pengumpulan data adalah kuesioner survei untuk data kuantitatif dan 

panduan wawancara untuk data kualitatif.  

 

2.2 Definisi Variabel Dependen  

Return on Asset merupakan salah satu rasio keuangan yang sering 

dugunakan dalam menghitung kondisi perusahaan dan begitu juga dalam mengukur 

tingkat kinerja perusahaan. Horn (2010) di dalam penelitiannya menggunakan 

Return on Asset sebagai variabel dependen dikarenakan mudah untuk dihitung, 

mudah untuk mendapatkan data dari perusahaan yang bersangkutan dan juga 

mudah dipahami.  
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Tinjauan kinerja pastinya dilakukan setiap perusahaan sendiri pada 

periode tertentu biasanya setiap triwulan disertai dengan laporan keuangan triwulan 

bagi yang sudah mendaftar ke BEI. Hasil dari tinjaun ini dapat menunjukkan sejauh 

mana kegiatan manajemen perusahaan sudah berjalan dengan efektif, jika tidak 

maka laporan tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam melakukan perubahan 

manajemen menjadi lebih baik atau hanya untuk mengetahui apakah target 

perusahaan sudah tercapai. 

Selain penjelasan umum tadi, banyak ahli berpendapat mengenai 

pengertian kinerja perusahaan sehingga dapat dijadikan bahan untuk referensi 

dalam mengetahui lebih dalam apa itu kinerja perusahaan. Menurut Moerdiyanti 

(2010) di mana kinerja perusahaan merupakan proses mengorbankan sumber daya 

seperti sumber daya manusia atau sumber daya keuangan pada proses bisnis secara 

baik untuk menghasilkan berbagai sumber daya baru. Hal ini tergantung dengan 

ukuran perusahaan, biasanya perusahaan yang besar mengorbankan sumber daya 

yang lebih besar untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya juga. 

Nakamura (2014) juga mengatakan potensi bertambahnya laba dan keuntungan 

perusahaan tergantung berdasarkan ukuran perusahaan, perusahaan yang besar 

dapat menginvestasikan sumber daya yang lebih besar jika diimbangi dengan 

penjualan dan promos yang baik tentu saja untuk menciptakan laba yang besar 

bukan merupakan hal yang sulit, selain itu laba yang besar berguna untuk menarik 

para investor dalam menanamkan saham mereka ke dalam perusahaan. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Firm Size dengan Firm Performance 

Ukuran perusahaan dihitung menggunakan berapa total aset yang 

terdapat di dalam perusahaan baik untuk kegiatan operasional, inventori 

maupun aset-aset lainnya yang masih berasal dari perusahaan. Menurut 

Muchlasin (2011) besar ukuran perusahaan menandakan suatu pencapaian 

dalam operasional lancar dan persediaan yang terkendali. Sedangkan 

pengertian ukuran perusahaan menurut Ferry (2009) ukuran perusahaan di 

sebutkan melalui penjualan dan jumlah aktivitas perusahaan.  

Variabel ukuran perusahaan digunakan oleh Egwuonwu (2010), 

Flammer (2012), Hasan (2016) sebagai variabel independen di dalam 

penelitian dengan hasil yang berpengaruh signifikan. Sedangkan Cellier 

(2011), Servaes (2013) juga melakukan penelitian menggunakan variabel 

yang sama namun menunjukkan hasil yang tidak signifikan terhadap firm 

performance.  

2.3.2 Hubungan Liquidity dengan Firm Performance 

Likuiditas adalah suatu keadaan di mana sebuah perusahaan 

mampu melunasi kewajiban perusahaan jangka pendek atau 

pembayarannya diperlukan langsung seperti pembayaran gaji, upah, 

listrik, air dan lainnya maupun utang menggunakan harta lancer atau kas 

perusahaan.  

Variabel likuiditas digunakan karena beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh Fiori (2016), Conesa (2015), Erhemjamts (2011), Dewi 
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(2014), Crifo (2015) menunjukkan pengaruh signifikan terhadap firm 

performance. 

2.3.3 Hubungan Cost-Income dengan Firm Performance 

Cost-Income atau biasanya disebut rasio pengeluaran pendapatan 

mengukur rasio biaya operasi sebagai persentase dari pendapatan operasi. 

Penggunaan rasio biasanya bervariasi antara bank. Rasio ini sangat penting 

untuk perusahaan perbankan dalam mengukur jumlah keuntungan, 

mengukur seberapa efisien bank dalam menjalankan usahanya, 

Poddi (2009), Mustafa (2012), Mwangi (2013), Nasieku (2014), 

Chetty (2015) semuanya menggunakan variabel yang sama dan melakukan 

penelitian terhadap objek penelitian yang sama yaitu perbankan 

menunjukan bahwa variabel ini berpengaruh signifikan terhadap firm 

performance. 

2.3.4 Hubungan Financial Development dengan Firm Performance 

Financial development atau pengembangan keuangan adalah 

bagian dari strategi pengembangan sektor swasta untuk mengukur 

pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan perusahaan. Tolak ukur 

dalam pengembangan keuangan adalah dengan menghitung rasio aset 

perusahaan terhadap GDP (Gross Domestic Product) negara. 

Nuttaneeya (2012), Gupta (2012), Murtaza (2014), Alshammari 

(2015), di dalam penelitian mereka menunjukkan bahwa variabel ini 

berpengaruh signifikan terhadap Firm Performance. Marfo (2015) 

menggunakan variabel yang sama namun data yang digunakan berbeda 

Hengky Gunawan, Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pendapatan-Pengeluaran, Pengembangan Keuangan, Margin Bunga Bersih, Keadaan Ekonomi, 
Kegiatan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Kinerja Perusahaan Bank Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017, 2018 
UIB Repository©2018



sehingga menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap firm 

performance. 

2.3.5 Hubungan Net Interest Margin dengan Firm Performance 

Pendapatan bunga bersih adalah selisih antara pendapatan yang 

dihasilkan dari aset bank dan biaya yang terkait dengan pembayaran 

kewajibannya. Aset bank umumnya terdiri dari semua bentuk pinjaman 

pribadi dan komersial, hipotek dan surat berharga. Kewajiban adalah 

jumlah semua simpanan nasabah. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yayla (2012), Lin (2014), 

Alikaj (2017), Amini (2017) semuanya menunjukkan bahwa pendapatan 

bunga bersih berhubungan signifikan terhadap firm performance.  

2.3.6 Hubungan Economic Condition dengan Firm Performance 

Kondisi ekonomi mengacu pada keadaan ekonomi saat ini di 

suatu negara atau wilayah. Kondisi berubah seiring waktu bersamaan 

dengan siklus ekonomi dan bisnis, karena ekonomi mengalami ekspansi 

dan kontraksi. Kondisi ekonomi dianggap baik atau positif ketika ekonomi 

berkembang dan dipandang sebagai negatif atau negatif ketika ekonomi 

sedang mengalami kontraksi. 

Penelitian yang dilakukan Lechner (2014), Hitt (2013), 

Leuschner (2013), Amini (2017), menunjukkan bahwa kondisi ekonomi 

berpengaruh positif terhadap firm performance. 
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2.3.7 Hubungan CSR dengan Firm Performance 

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu model bisnis di 

mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial bagi dirinya, pemangku 

kepentingan, dan publik. Dengan mempraktekkan tanggung jawab sosial 

perusahaan, juga disebut kewarganegaraan korporat, perusahaan dapat 

sadar akan jenis dampak yang mereka hadapi pada semua aspek 

masyarakat termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk terlibat 

dalam CSR berarti perusahaan beroperasi dengan cara yang meningkatkan 

masyarakat dan lingkungan, bukannya berkontribusi negatif terhadapnya.  

Penelitian yang dilakukan Hancock (2013), Hada (2016), Wang 

(2011) menunjukkan adanya pengaruh positif, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Amini (2017) menunjukkan adanya pengaruh negatif terhadap 

firm performance. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian merupakan model baru yang berasal dari dua 

peneliti atau lebih. Di sini penulis menggunakan model dari Al-Tamimi 

(2010) dan Park (2017). Dalam penelitian ini penulis menggunakan Return 

on Asset sebagai variabel dependen, yang di mana peneliti tersebut juga 

menggunakan variabel dependen yang sama. Sedangkan untuk variabel 

independen penulis menggunakan firm size, liquidity, financial 

development, economic condition di mana Al-Tamimi (2010) 
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menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen dan cost-

income, net interest margin, corporate social responsibility di mana Park 

(2017) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen. 

Gambar 2.6 

Model Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, Likuiditas, Pendapatan-

Pengeluaran, Pengembangan Keuangan, Margin Bunga Bersih, Keadaan 

Ekonomi, Kegiatan Sosial Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan Bank Yang 

Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017 

 
Sumber: Data sekunder diolah (2018). 

2.4.2 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan model penelitian yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H1:  Firm Size memiliki pengaruh positif terhadap firm performance. 

H2:  Liquidity memiliki pengaruh positif terhadap firm performance. 
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H3:  Cost-Income memiliki pengaruh positif terhadap firm 

performance. 

H4:  Financial development memiliki pengaruh positif terhadap firm 

performance. 

H5:  Net interest margin memiliki pengaruh positif terhadap firm 

performance. 

H6:  Economic condition memiliki pengaruh positif terhadap firm 

performance. 

H7:  Corporate social responsibility memiliki pengaruh positif 

terhadap firm performance. 
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