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BAB II 

KERANGKA TEORISTIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
2. 1 Profitabilitas Bank 

Profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan rasio perbandingan, rasio yang 

biasanya digunakan adalah ROA (Return on Asset), ROE (Return on Equity) dan 

NIM (Net Interest Margin). ROA menentukan kemampuan manajemen bank dalam 

meningkatkan laba yang diturunkan ke aset-aset pada bank. ROE menunjukkan 

pengembalian modal kepada pemegang saham, ROA tidak berpengaruh pada 

penggandaan ekuitas yang tinggi, ROE mengabaikan risiko yang berhubungan 

dengan leverage yang tinggi (Nohong, 2017). Sedangkan NIM terpusat pada 

aktivitas investasi dari bank tersebut, NIM menunjukkan laba bank dari aktivitas 

investasi bank pada rata-rata pendapatan (Dumičić & Ridzak, 2013). 

Rasio profitabilitas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan ROA, nilai yang semakin besar yang ditunjukan oleh rasio ROA 

berpengaruh positif pada tingkat performa yang dicapai bank dan kemampuan bank 

dalam penggunaan aset. ROA mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam 

memperoleh pendapatan dengan pengelolaan setiap unit aset yang dimiliki 

perusahaan dengan memanfaatkan keuangan dan sumber dana yang diinvestasikan 

yang diolah (Tan & Anchor, 2016). Pada penelitian ini tidak menggunakan rasio 

ROE, karena ROE hanya menujukkan seberapa besar pengembalian yang di peroleh 

dari bank kepada pemegang saham dari nilai saham yang diinvestasikan, sehingga 

tidak terpusat pada hasil kinerja penggunaan aset bank tersebut. NIM hanya 

menyatakan keberhasilan manajemen bank dalam mengelola investasi tersebut. 
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(Dumičić & Ridzak, 2013; Nohong, 2017). Profitabilitas yang diukur dengan ROA 

lebih mengutamakan nilai aset yang dimana sebagian besar dana bank adalah dari 

masyarakat, ROA digunakan untuk mengukur kemampuan kinerja manajemen 

bank dalam menghasilkan laba secara keseluruhan (Dewi et al, 2016) 

Pada penelitian empiris pada beberapa bank komersil di China 

menunjukkan bahwa beberapa risiko seperti risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko 

insolvensi berpengaruh secara signifikan negatif terhadap profitabilitas pada bank 

(Tan, Floros, & Anchor, 2017). Pada krisis ekonomi tahun 2008, Ting (2017) 

mengemukakan bahwa Indonesia memiliki rata-rata ROA tertinggi sebesar 2,85% 

di antara 270 bank pada 42 negara dalam penelitian tersebut. Besarnya rasio yang 

ditunjukkan ROA pada suatu bank dapat dikatakan semakin baik pula kinerja dari 

profitabilitas yang dicapai suatu bank. 

 

2. 2 Model-Model Penelitian Terdaluhu 

Bonin, Hasan, dan Wachtel (2005) melalukan penelitian mengenai  

performa bank, efisiensi, dan kepemilikan (ownership) di negara-negara transisi, 

penelitian tersebut menggunakan data dari periode 1996 hingga 2000 dengan 225 

data bank dan 856 observasi. Variabel independen yang digunakan meliputi NIM 

(Net Interest Margin), Loan to Assets Ratio, Deposit to Assets Ratio, QOTA (Equity 

Over Total Assets), Non-Interest Expenditure. 

Sufian dan Habibullah (2010) melakukan penelitian mengenai kebijakan 

ekonomi terhadap performa bank di Malaysia, penelitian tersebut menggunakan 

data dari 213 bank dari bank domestik dan bank komersial asing pada tahun periode 
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1999 hingga 2007. Variabel independen yang digunakan adalah GDP (Gross 

DomesticProduct), Monetary Freedom, Loans on Total Assets, NII (Non-Interest 

Incomce), LLP (Loan Loss Provisions), dan Equity to Total Assets. 

Daly dan Frikha (2015) melakukan penelitian mengenai penentu 

profitabilitas pada bank syariah dan bank konvensional di Bahrain. Penelitian 

tersebut menggunakan 12 data bank diantaranya adalah 6 bank konvensional dan 6 

bank syariah pada peroide 2005 hingga 2009, variabel independen dalam penelitian 

tersebut meliputi variabel internal seperti ukuran bank, Diversity of Income, 

Solvency Ratio, Market Share. Variabel eksternal seperti government effectiveness 

dan quality regulatory. 

Garcia dan Guerreiro (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

internal dan eksternal pada profitabilitas bank di Portugal. Penelitian tersebut 

melibatkan 27 bank universal di Portugal dari pada periode 2002 hingga 2011. 

Variabel independen yang digunakan meliputi variabel independen internal seperti 

equity over total assets, cost-income ratio, loan loss provisions over total loans. 

Variabel eksternal seperti effective tax rate, real GDP growth, term structure of 

interest rates, dan yearly growth of household disposable income.  

Ariyadasa, Selvanathan, Siddique, dan Selvanathan (2016) melakukan 

penelitian di Sri-Lanka mengenai profitabilitas pada bank-bank komersial dengan 

data penelitian 2006-2014 dari 10 bank komersial yang terdapat di 33 daerah di Sri-

Lanka. Variabel yang digunakan meliputi capital risk, risiko kredit, risiko 

likuiditas, pendapatan, risiko operasional, pertumbuhan ekonomi, stabilitas 

ekonomi, dan stabilitas pasar keuangan. 
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Rudhani, Ahmeti, dan Rudhani (2016) melakukan penelitian di Kosovo 

dengan periode data bank 2010-2014 dan 38 data yang diobservasi, penelitian 

tersebut mengenai pengaruh faktor internal terhadap bank yang ada di Kosovo. 

Penelitian tersebut menggunakan data variabel independen ukuran bank (BS), 

Capital Adequancy (CA), pinjaman bank (BL), dan risiko likuiditas (LR). 

Vinh (2016) melakukan penelitian mengenai dampak non-performing 

loans terhadap profitabilitas pada bank di Vietnam. Penelitian tersebut 

menggunakan 34 data bank konvensional pada periode 2005 hingga 2015. 

Penelitian tersebut menggunakan variabel non-performing loans, ratio between 

loans to customer deposit, dan HHI (Herfindahl-Hirschman Index). 

Javid (2016) melakukan penelitian mengenai pengaruh ekononi-makro 

terhadap profitabilitas bank di Pakistan. Variabel independen yang digunakan 

adalah meliputi ukuran bank, deposit, likuidasi, non-interest income, annual 

inflation rate, GDP growth rate, dan real interest rate. Penelitian ini menggunakan 

34 data bank dengan periode 2006-2013. 

Salike dan Ao melakukan penelitian pada tahun 2017 mengenai 

profitabilitas bank di Asia dengan 1.455 data bank dengan periode penelitian 2001-

2015. Variabel yang mempengaruhi ROA adalah variabel CAR, NPL, rasio 

likuiditas, income diversification, biaya atas pendapatan, perkembangan GDP, 

perkembangan CPI, dan NIM, serta dengan variabel dummy dengan 

pengelompokan negara maju dan yang tidak. 
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Rashid, Yousaf, dan Khaleeqquzzaman (2017) melakukan penelitian 

mengenai pengaruh performa bank syariah terhadap stabilitas keuangan di Pakistan. 

Variabel independen yang digunakan adalah cost to income, leverage, risiko kredit, 

ukuran bank, inflasi, produk domestik bruto, dan rasio konsentrasi pasar. Penelitian 

ini menggunakan 10 data bank konvensional,  4 data bank syariah, dan 6 data bank 

syariah yang merupakan cabang dari bank konvensional dengan periode 2006-

2012. 

Gambar 1 Model penelitian perbankan syari’ah dalam memperkuat stabilitas 

keuangan, sumber: Rashid et al., 2017. 

 

Kadioglu, Telceken dan Ocal (2017) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh dan kualitas aset terhadap profitabilitas bank dengan menggunakan 55 

data bank selama periode dari kuarter pertama 2015 sampai kuarter ketiga 2016 di 

Turkey. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen non-performing 

(follow-up) loan over total Assets, provisions for non-performing (overdue) loans 

over total loan, dan dengan variabel kontrol total equity over total assets. 

Cost to Income 
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Adapun penelitian yang dilakukan dalam Indonesia yang dilakukan oleh 

Defung, Salim dan Bloch (2016) yang meneliti mengenai pengaruh perubahan 

regulasi terhadap efisiensi perbankan pada tahun periode 1993 hingga 2011 dengan 

menggunakan 101 bank komersial. Penelitian menggunakan variabel independen 

kondisi ekomoni-makro, HHI (Herfindahl-Hirschman Index), ukuran bank, 

ownership structure/group, dan perubahan regulasi. 

 

2. 3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Salah satu rasio yang sangat penting dalam menentukan sehatnya suatu 

keuangan dari sektor industri perbankan adalah rasio kecukupan modal (CAR), 

dengan nilai rasio CAR mencerminkan jaminan kapasitas dari ekuitas bank dalam 

menghadapi kerugian yang mungkin akan terjadi dengan menunjukkan risiko-risiko 

tertentu atau ketidakseimbangan pada ekonomi makro yang terjadi pada industri 

tersebut (Chou & Buchdadi, 2016). Banyak studi yang mengatakan bahwa CAR 

memainkan peran yang penting dalam penentuan profitabilitas pada bank. bank 

yang memiliki rasio CAR yang kuat memberikan nilai pengembalian pendapatan 

yang semakin tinggi (Salike & Ao, 2017). 

Beberapa studi menyatakan bahwa kenaikan dalam modal akan menaikan 

profitabilitas dengan mengaitkat dua hipotesis yaitu, meningkatkan CAR akan 

menurunkan pembayaran atas unsecured debt, dan yang kedua bahwa dengan 

menaikan CAR dari bank tersebut menandakan prospek perusahaan yang baik 

(Berger, 1995). CAR adalah rasio minimum dari ekuitas bank yang diperlukan 
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dalam mengantisipasi risiko-risiko kegagalan keuangan yang akan terjadi, jika nilai 

rasio CAR menunjukkan nilai yang tinggi akan mencerminkan bahwa suatu bank 

dapat melingkupi biaya operasional, karena itu saat situasi tersebut berarti ekuitas 

cukup berkontribusi bagi profitabilitas bank (Riyadi, 2017). 

Pada tahun 2016, Djalilov dan Piesse melakukan penelitian capital pada 

bank di negara berkembang dengan 275 data bank dan  menghasilkan pengaruh 

yang positif terhadap profitabilitas bank. Sufian dan Chong (2009) melakukan 

penelitian di negara Filipina dengan 280 data bank dengan periode 1990-2005 

menemukan pengaruh yang sama antar modal dan profitabilitas bank. Căpraru dan 

Ihnatov (2014) melakukan penelitian pada negara-negara di Eropa tengah dan 

Eropa timur menyatakan bahwa CAR memiliki signifikasi secara positif terhadap 

profitabilitas bank, begitu pula dengan Riyadi (2017) yang melakukan penelitian 

pada bank-bank di Indonesia yang dimiliki oleh pemerintah memiliki korelasi 

positif terhadap profitabilitas bank khususnya pada rasio ROA. 

2.3.2 Risiko Kredit  

 Risiko dari pada manajemen dalam mengelola kredit termasuk dalam 

kebanyakan studi yang mengatakan dan rendahnya kualitas aset dan rendahnya 

tingkat likuiditas adalah faktor utama dalam kegagalan bank. Terdapat dua jenis 

risiko, risiko kredit dan risiko likuiditas, bank cenderung membedakan portofolio 

mereka dan meningkatkan likuiditas untuk mengurangi risiko mereka, semakin 

tingginya rasio risiko kredit dapat melemahkan profitabilitas suatu bank (Salike & 

Ao, 2017).  
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Athanasoglou, Delis, dan Staikouras (2006) melakukan penelitian analisis 

profitabilitas pada bank di negara-negara eropa timur, masalah besar dalam 

perbankan adalah kegagalan bank dalam menilai aset yang mengalami penurunan 

nilai dan membuat cadangan kerugian bagi aset-aset tersebut. Dengan menyediakan 

sistem keuangan yang transparan akan membantu bank dalam mengevaluasi risiko 

kredit lebih efisien. Demikian pula oleh Olson dan Zoubi (2011) melakukan 

penelitian di MENA (Middle East and North Africa) dengan data bank dari tahun 

2000-2008 menyimpulkan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap 

profitabilitas bank 

2.3.3 Loans to Deposits Ratio (LDR) 

Rasio dari LDR merupakan pengukuran terhadap industri perbankan untuk 

melihat seberapa besar tingkat likuidasi dari bank tersebut, dengan membandingkan 

kredit yang diberikan bank dengan simpanan-simpanan yang dimiliki bank. 

Tingginya angka rasio yang ditunjukkan rasio LDR berarti suatu bank belum cukup 

likuid untuk menyediakan dana keuangan dalam waktu tertentu. Sebaliknya, jika 

rasio LDR menunjukkan angka yang cukup rendah, maka bank memiliki risiko 

likuidasi dalam penyediaan dana yang baik, namun dikatakan juga bahwa bank 

tersebut tidak menghasilkan pendapatan dengan optimal (Investopedia, 2018).  

Rasio dari LDR menunjukkan kemampuan bank dalam penghimpunan 

dana dan pendanaan kembali kepada masyarakat, semakin tingginya rasio LDR 

mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki bank yang dimana bank tersebut 

dapat melakukan penyaluran kredit yang besar sehingga mendapatkan 

pengembalian dari penghasilan bunga yang dapat meningkatkan profitabilitas bank 
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(Riyadi, 2017). Studi oleh Vinh (2017) tentang tingkah laku debitur dalam 

melakukan pinjaman di Vietnam, menyatakan bahwa LDR memiliki hubungan 

yang positif dan secara signifikan mempengaruhi profitabilitas bank. Sari dan 

Murni (2016) meneliti tetang profitabilitas bank setelah menerapkan standar 

akuntansi IFRS, menemukan bahwa LDR memiliki hubungan positif terhadap 

profitabilitas bank. Hal yang berbeda yang ditelaah oleh Dewi, Arifati, dan Andini 

(2016), menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank 

khususnya pada ROA karena rasio likuiditas mencerminkan pendanaan yang 

diberikan bank kepada debitur daripada dana yang dihimpun dari masyarakat, 

kualitas dari lancarnya pembayaran kredit yang merupakan titik perhatian utama. 

2.3.4 Non-performing Loans (NPL)  

Non-performing loans atau kredit yang bermasalah mencerminkan bahwa 

suatu bank memiliki kualitas aset yang cukup rendah dalam industrinya. NPL 

merupakan jumlah dari debitur-debitur yang belum melakukan pembayaran pada 

jangka waktu yang telah ditentukan (Investopedia, 2019). NPL akan berdampak 

pada profitabilitas bank dimana adalah profit utama bank, rendahnya kualitas asset 

yang ditimbulkan oleh NPL akan membawa bank pada kebangkrutan serta 

lambannya pergerakan ekonomi. (Kadioglu, Telceken, & Ocal, 2017). Tingginya 

angka NPL berarti semakin tinggi kredit yang bermasalah dalam bank terserbut, 

sehingga bank tidak dapat menagih kredit tersebut secara tepat waktu, maka akan 

melemahkan profitabilitas bank pada beberapa periode atau bahkan untuk jangka 

waktu yang panjang (Laryea, Ntow-Gyamfi, & Alu, 2016). 
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Gerhardt dan Vennet (2017) meneliti bank-bank semasa krisis dan 

terjadinya bailout dari tahun 2007-2013 hingga memerlukan bantuan dana dari 

pemerintah, menyimpulkan bahwa NPL berdampak secara signifikan dan negatif 

terhadap profitabilitas bank. Chou dan Buchdadi (2016) melakukan penelitian di 

Indonesia dengan 164 data BPR, dan Kadioglu et al., (2017) menggunakan 55 

sampel data bank di Turki menyatakan bahwa NPL memiliki hubungan yang 

negatif dan signifikan dalam mempengaruhi profitabilitas bank. 

2.3.5 Belanja Negara 

Government spending atau expenditure adalah belanja pemerintah yang 

mencakup semua konsumsi dan investasi pemerintah, namun tidak termasuk 

pembayaran transfer yang dibuat oleh negara. Saat pemerintah mengakuisisi barang 

dan jasa untuk penggunaan secara langsung memenuhi kebutuhan individu atau 

kolektif dari anggota masyarakat digolongkan sebagai pengeluaran konsumsi 

pemerintah (Miller & Kim, 2014).  

Semakin besarnya belanja yang dikeluarkan oleh negara akan berdampak 

secara negatif terhadap profitabilitas dalam industri perbankan walau tidak akan 

secara langsung, karena akan semakin banyak uang yang akan beredar dalam 

masyarakat yang tidak dapat diolah oleh perbankan (Mitchell, 2005). Djalilov dan 

Piesse (2016) melakukan penelitian pada bank di eropa tengah dan eropa timur 

dengan 275 data bank dalam periode 2000-2013 menyimpulkan bahwa belanja 

negara berdampak negatif terhadap profitabilitas bank. 

 

 

Frendy Lee. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
UIB Repository© 2019



17 
 

   Universitas Internasional Batam 

2.3.6 Kebebasan Moneter 

Kebebasan moneter meliputi langkah yang dilaksanakan oleh Bank 

Indonesia untuk mengubah penawaran uang dalam perekonomian atau mengubah 

suku bunga, dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat, apabila 

terjadi permasalahan berupa tingginya tingkat pengangguran di Indonesia maka 

pengeluaran agregat perlu ditambah untuk mengurangi pengangguran tersebut. 

Cara yang ditempuh oleh Bank Indonesia salah satunya dengan menurunkan suku 

bunga untuk menggalakkan pertambahan penanaman modal (Miller & Kim, 2014).  

Tingginya skor yang ditunjukkan oleh kebebasan moneter menandakan 

semakin kecilnya intervensi dari pemerintah terhadap ekonomi mikro, dimana akan 

menurunkan angka profitabilitas dari bank karena pemerintah tidak ikut campur 

tangan dalam perilaku masyarakat dalam penentuan stabilitas harga dalam pasar. 

Djalilov dan Piesse, (2016) melakukan penelitian pada bank yang terdapat di Eropa 

tengah dan Timur dengan 275 data bank dengan periode 2000-2013, penelitian 

tersebut menghasilkan hubungan yang negatif antara kebebasan moneter dan 

profitabilitas bank. Kapaya & Raphael (2016) melakukan penelitian pada negara 

Tarzania dengan 52 data bank dengan periode 1998-2010 mendapatkan hasil yang 

sama yaitu dampak negatif dari kebebasan moneter terhadap profitabilitas bank. 

2.3.7 Kebebasan Fiskal 

Tingginya skor dari skala yang ditunjukkan oleh kebebasan fiskal 

menandakan semakin rendahnya pembebanan pajak yang dibebankan kepada 

masyarakat atau pelaku usaha, salah satunya adalah bagi industri perbankan. 
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Rendahnya beban pajak yang ditanggung oleh bank akan berkurang dimana akan 

meningkatkan angka profitabilitas bank (Djalilov & Piesse, 2016). 

Djalilov dan Piesse (2016) melakukan penelitian dengan variabel 

kebebasan fiskal terhadap profitabilitas bank di Eropa tengah dan timur dengan 275 

data bank dalam periode 2000-2013. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa 

kebebasan fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap negara-negara yang sudah 

lama sebagai negara berkembang, namun kebebasan fiskal akan berpengaruh 

signifikan terhadap negara-negara yang baru berkembang. 

 

2. 4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1  Herfindahl-Hirschman Index (HHI) 

The Herfindahl Index atau juga dikenal sebagai Herfindahl-Hirschmaan 

Index atau HHI adalah metodologi yang dipakai untuk mengukur distribusi 

penguasaan pasar atau perghitungan konsentrasi pasar di dalam suatu sektor. HHI 

digagaskan oleh dua ekonom dunia bernama Orris C. Herfindahl dan Albert O. 

Hirschman. Metodologi tersebut banyak digunakan di Amerika dan Eropa untuk 

menguji sebagaimana besar suatu perusahaan dalam suatu industri dapat mengusai 

pasar serta melihat persaingan yang terjadi dalam perusahaan tersebut, apakah suatu 

perusahaan memonopoli suatu industri atau persaingan sempurna yang terjadi 

dalam suatu industri tertentu. 

Dietrich dan Wanzenried (2011) melakukan penelitian di negara 

Switzerland dari 372 bank yang terkait dalam periode 1999 hingga 2009, penelitian 

tersebut melibatkan variabel HHI terhadap profitabilitas dan menghasilkan hasil 
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yang positif. Namun hal yang sebaliknya oleh Defung, Salim, dan Bloch (2016) 

menyimpulkan bahwa HHI mempengaruhi profitabilitas bank secara negatif, 

penelitian tersebut dilakukan di negara Indonesia dengan data 101 bank dari periode 

1993 hingga 2011 saat sebelum dan setelah krisis terjadi. 

2.4.2 Biaya atas Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya pada variabel penelitian ini mengacu pada biaya operasional dan 

pendapatan operasional (BOPO). BOPO adalah rasio perbandingan antara biaya 

operasional dengan pendapatan operasional, pada saat semakin rendahnya tingkat 

BOPO maka semakin baik kinerja manajemen bank, karena rendahnya angka 

BOPO menunjukkan ke efisiensi bank dalam menggunakan sumberdaya. Pada 

Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2014, Bank Indonesia menetapkan 

angka untuk rasio BOPO cukup baik berkisar antara 94%-96%, jika rasio tersebut 

melebihi 96%, maka dikatakan bank tersebut tidak efisien dalam menjalankan 

operasionalnya. Dewi et al., (2016) melakukan penelitian di Indonesia dengan data 

38 bank yang terdaftar di BEI dalam periode 2010-2013, penelitian tersebut 

menghasilkan hubungan yang negatif antara biaya dan profitabilitas bank. 

2.4.3 Ukuran Perusahaan 

Pengelompokan perusahaan dibagi diantaranya perusahaan besar, sedang, 

dan kecil. Skala perusahaan merupakan ukuran yang dipakai untuk mencerminkan 

besar kecilnya perusahaan yang didasarkan kepada total aset perusahaan (Suwito & 

Herawaty, 2005). Besarnya ukuran dari bank berarti bank tersebut memiliki 

sejumlah aset yang dapat diolah, semakin besarnya jumlah aset yang dapat diolah 
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oleh manajemen suatu bank maka dapat meningkatkan profitabilitas suatu bank 

karena akan semakin banyak dana yang dapat diinvestasikan. 

Tan, Floros, dan Anchor (2017) melakukan penelitian mengenai 

profitabilitas pada bank di China pada tahun 2003-2013 yang dipengaruhi oleh 

risiko, kompetisi dan efisiensi dan pengaruh ukuran perusahaan berdampak positif 

dan signifikan terhadap ROA dan ROE. Yakubu (2016), Shah dan Khan (2017), 

Javid (2016) menyimpulkan pengaruh yang serupa antar ukuran perusahaan 

terhadap profitabilitas bank. Namun hal yang berbeda yang disimpulkan oleh 

Javaid, Anwar, Zaman, & Gafoor, (2011), mereka menemukan hubungan yang 

negatif dan signifikan antar ukuran perusahaan terdahap profitabilitas bank, 

penelitian tersebut mengambil sample dari 10 data bank terbaik di Pakistan dengan 

periode 2004-2008. 
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2. 5 Model Penelitian 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan definisi dari berbagai variabel, maka 

penulis merangkum dalam suatu model penelitian berdasarkan variabel independen 

dan variabel kontrol yang akan mempengaruhi variabel dependen sebagai berikut: 

Gambar 2 Model penelitian analisis faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sumber: Penulis, 2019. 

 

2. 6 Perumusan Hipotesis 

Dari hubungan antar variabel yang telah dibahas di atas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki hubungan yang positif terhadap 

profitabilitas bank  
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H2: Risiko kredit memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas bank 

H3: Loan to Deposit Ratio (LDR) memiliki hubungan yang positif terhadap 

profitabilitas bank 

H4: Non-performing Loan (NPL) memiliki hubungan yang negatif terhadap 

profitabilitas bank 

H5: Belanja negara memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas 

bank 

H6:  Kebebasan moneter memiliki hubungan yang negatif terhadap 

profitabilitas bank 

H7: Kebebasan fiskal memiliki hubungan yang negatif terhadap profitabilitas 

bank. 
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