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BAB II 

KERANGKA PENELITIAN 

 

2.1  Profitabilitas 

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang diincar oleh 

para investor dalam menjalankan sebuah usaha. Profitabilitas dapat diartikan 

sebagai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan laba dari tahun ke tahun 

(Menicucci & Paolucci, 2016). 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dalam bentuk tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, dan margin laba bersih. Tingkat 

pengembalian aset merupakan indikator yang terbaik untuk mengukur 

profitabilitas bank, yakni dengan tingkat pengembalian aset dapat mencerminkan 

kemampuan untuk menggunakan sumber daya dalam perusahaan (Kani, 2017).  

Likuiditas bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi 

profitabilitas bank. Risiko likuiditas bank yang mempengaruhi profitabilitas dapat 

diukur dengan tingkat pengembalian modal (Mokni & Rachdi, 2014). Tingkat 

pengembalian modal yang tinggi merupakan target yang ingin didapatkan oleh 

para pemegang saham. Dimana dengan tingkat pengembalian modal yang tinggi 

dapat diartikan bahwa tingkat profitabilitas bank tinggi pula.  

Margin laba bersih merupakan proksi yang digunakan untuk mengukur 

profitabilitas selain tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal. 

Margin laba bersih dapat mengukur tingkat pengembalian bank yang bersumber 

dari pendapatan bunga (Ozili & Uadiale, 2017). 
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2.2   Keterkaitan Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu hal yang terus disoroti oleh para 

pengguna laporan keuangan. Tidak lain halnya untuk sektor bank. Penyaluran 

kredit merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendorong operasional bank. 

Setiap penyaluran kredit tentu adanya kredit yang bermasalah dan tidak tertagih. 

Ini merupakan suatu yang cukup kritis bagi bank karena dengan adanya kredit 

bermasalah ini dapat menurunkan tingkat profitabilitas bank. Bank umumnya 

berlaku konservatif, maka dengan itu timbulah loan loss provision untuk 

mencadangkan kredit yang berkemungkinan tidak dapat dilunasi. Umumnya loan 

loss provision dibandingkan dengan kredit bermasalah pada periode tersebut 

untuk melihat kualitas kredit yang disalurkan oleh bank (Menicucci & Paolucci, 

2016). 

Inflasi mempengaruhi nilai mata uang dan secara tidak langsung juga 

mempengaruhi BI rate yang digunakan sebagai patokan suku bunga kredit. 

Pendapatan bank juga ditentukan oleh suku bunga kredit. Umumnya suku bunga 

kredit yang dikenakan berdasarkan pada BI rate atau biasanya dikenal juga 

dengan istilah floating rate. BI rate merupakan batas suku bunga kredit terendah 

dari seluruh kredit yang disalurkan. 

Ukuran bank mencerminkan seberapa besar kemampuan bank untuk 

menyalurkan kredit kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan ukuran bank diukur 

dengan nilai total aset. Kredit yang disalurkan bank merupakan salah satu 

komposisi dalam aset. Semakin tinggi kredit bersih yang disalurkan bank akan 
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mendorong profitabilitas bank untuk meningkat juga (Sufian & Habibullah, 

2009b). 

 Sumber dana bank dapat dilihat dari berbagai cara, salah satu cara adalah 

melalui capital ratio dimana dapat mencerminkan jumlah aset yang bersumber 

dari ekuitas. Dikarenakan dalam penelitian ini mengambil data berupa bank yang 

terdaftar dari bursa efek, maka komposisi yang umum dari ekuitas bank berupa 

saham. Tentunya, diperlukan beban yang lebih untuk menghimpun dana dari 

saham dibandingkan dihimpun dana dari masyarakat (Menicucci & Paolucci, 

2016). Salah satu alasannya adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang 

saham tidak rutin. Maka atas risiko tinggi tersebut, dibutuhkan beban yang 

dikenakan yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, bunga yang dibayarkan kepada 

masyarakat yang menabung di bank adalah secara rutin dan pasti, maka risiko 

yang diterima pun relatif rendah. Maka bunga yang dibayarkan juga rendah. Dana 

yang dihimpun dari masyarakat dalam aneka bentuk tabungan disebut juga 

sebagai deposits. 

 

2.3  Model Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang terdahulu mengenai pengaruh atau 

hubungan antara karakteristik perusahaan terhadap profitabilitas dalam bidang 

industri yang berbeda-beda. Penelitian Kaaya dan Pastory (2013) meneliti 

mengenai hubungan risiko kredit dengan profitabilitas bank dimana profitabilitas 

bank diukur dengan tingkat pengembalian aset. Rasio loan loss dibagi gross loan, 
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kredit bermasalah, rasio loan loss dibagi hutang bersih, deposit dan ukuran bank 

merupakan variabel independen dalam penelitian ini.  

  

Gambar 2.1 Model pengaruh risiko kredit terhadap kinerja bank di Tanzania, 

sumber: Kaaya dan Pastory (2013) 

Shaban dan James (2014) meneliti pengaruh perubahan kepemilikan 

terhadap kinerja bank pada periode 2005 hingga 2011 di Indonesia. Penelitian 

tersebut menggunakan tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, 

margin laba bersih, cost efficient score, cost efficient rank, profit efficient score, 

profit efficient rank sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan rasio biaya, rasio biaya, capital ratio, rasio net charge off dibagi 

rata-rata hutang, kredit bermasalah, rasio aset lancar sebagai variabel independen. 

Variabel kontrol yang diangkat dalam penelitian ini adalah market share dan 

ukuran. Dalam penelitian ini juga mengangkat variabel dummy sebagai variabel 

Profitabilitas (ROA) 

Loan loss / gross loan 

Non performing loan 
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Impaired loan gross loan 
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kontrol yakni mengenai bank go-public dan bisnis utama investor, satu apabila 

bank merupakan bisnis utama investor dan nol apabila bukan. 

Saghi-Zedek dan Tarazi (2014) telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh excess control pemegang saham terhadap profitabilitas bank. 

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini 

berupa tingkat pengembalian aset, standar deviasi tingkat pengembalian aset, z-

score, risiko aset bank, bank leverage, bank distance, return, αReturn, market 

based z-score, variabel dummy untuk tahun 2007 sampai dengan 2010. Dalam 

penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel dummy sebagai variabel 

independen, seperti bank ultimate control pada bank, bank ultimate control pada 

kepemilikan keluarga, bank ultimate control pada negara, bank ultimate control 

pada institusi, bank ultimate control pada industri, bank ultimate control pada 

yayasan. Penelitian ini juga menggunakan non interest income ratio sebagai 

variabel kontrol. 
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Gambar2.2 Model Pengaruh excess control right dan krisis finansial terhadap 

profitabilitas bank, sumber: (Zedek & Tarazi, 2014). 

 

Gropper, Jahera, dan Park (2015) meneliti mengenai pengaruh politik dan 

kebebasan ekonomi terhadap profitabilitas bank pada perusahaan–perusahaan 

Standard Industry Classification (SIC) pada periode 1989 hingga 2010. Dalam 

penelitian ini lebih berfokus pada kursi jabatan daripada seluruh anggota lembaga 

ataupun kongregasi. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur profitabilitas 

adalah tingkat pengembalian aset. Variabel independen yang digunakan antara 

lain kebebasan ekonomi, chair, book-to-market, ukuran, capital ratio, dan kredit 
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bermasalah. Dengan variabel dependen yang sama, penelitian oleh Ghosh (2016) 

juga mengangkat capital ratio, DEPRT, CIR, kredit bermasalah, islamic, GOV, 

binding, tenure, krisis, audit, dan disclose sebagai variabel independen dalam 

penelitian yang mengukur hubungan tata kelola perusahaan dengan profitabilitas 

bank. 

Mamatzakis dan Bermpei (2016) melakukan penelitian hubungan antara 

unconvential monetary policy terhadap profitabilitas bank pada 6.771 bank 

komersial di Amerika Serikat dimulai dari kuarter kedua tahun 2007 sampai 

dengan kuarter kedua tahun 2013. Penelitian ini menggunakan variabel tingkat 

pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, margin, dan laba operasional 

sebelum pajak sebagai variabel dependen. Disamping itu, peneliti menggunakan 

aset bank central, excess reserves, federal deposit insurance coverage sebagai 

variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan antara lain rasio likuiditas, 

ukuran, rasio modal dibagi total aset, rasio hutang dibagi total aset, kenaikan suku 

produk domestik bruto, tingkat inflasi, kondisi ekonomi pengangguran, z-score, 

federal fund rate, dan tingkat pengangguran. 

Peneliti menggunakan proksi yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Mergaerts dan Vennet (2016) dalam mengukur profitabilitas yakni 

tingkat pengembalian aset, tingkat pengembalian modal, dan net interest margin. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh model bisnis pada kinerja 

yang ditelitikan pada industri bank di 30 negara di Eropa. Rasio hutang bersih 

dibagi earning asset, loan loss provision, ukuran, rasio deposit dibagikan dengan 
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hutang, net stable funding ratio, rasio diversifikasi pendapatan, dan rasio modal 

dibagi total aset digunakan sebagai variabel independen. 

Model yang berbeda dengan yang lainnya ditemukan pada penelitian 

yang dilakukan oleh Laryea, Ntow-Gyamfi, dan Alu (2016). Kredit bermasalah, 

advance deposit ratio, rasio nilai buku modal dibagi total aset, ukuran, indeks 

HHI, tingkat inflasi dan kenaikan suku produk domestik bruto. Dalam penelitian 

ini net interest margin digunakan sebagai variabel independen. 

Tan (2017) meneliti tentang hubungan kompetisi dan bayangan 

perbankan terhadap profitabilitas bank pada 100 bank komersial China pada 

periode 2003 – 2013. Penelitian ini menggunakan overhead cost, insolvency risk, 

banking sector development, shadow banking, kenaikan suku produk domestik 

bruto, ukuran, risiko kredit, diversifikasi bank, rasio likuiditas, total regulator 

rasio modal dibagi total aset, dan overhead cost sebagai variabel independen. 

Diversifikasi bank akan membawakan keuntungan seperti perluasan pencakupan 

ekonomi, memperbaiki alokasi sumber daya, dan juga dapat mendapatkan 

lindungan perpajakan. Selain itu, variabel diversifikasi bank membawakan 

kekurangan seperti mengurangi pemasukan atas kegiatan bank dan kegiatan 

asuransi (Kanas, Vasiliou, & Eriotis, 2012) 

Penelitian Claessens, Coleman, dan Donnelly (2017) mengenai suku 

bunga low-for-long dan bank interest margin serta profitabilitas bank mengangkat 

tingkat pengembalian aset, sovereign yield 3 bulan, spread 10 year-3 month yield, 

low and hugh rate environment, net interest margin, interest income margin, dan 

interest expense margin sebagai proksi untuk mengukur variabel dependen. 
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Sedangkan deposit dibagi hutang, rasio modal dibagi aset, rasio sekuritas dibagi 

aset, bank, variabel dummy bank besar dan kecil, dan short and maturity bank 

merupakan variabel independen dalam penelitian tersebut. 

 

2.4   Hubungan Variabel Dependen dan Independen 

2.4.1   Hubungan Kredit Bermasalah Dengan Profitabilitas 

Risiko kredit sering kali diukur dengan kredit bermasalah. Kredit 

bermasalah merupakan salah satu bentuk beban yang disisihkan oleh bank atas 

kredit yang disalurkan. Beban merupakan salah satu komposisi dalam laporan 

laba rugi yang dapat mengurangi laba. Penelitian yang dilakukan oleh Bourke 

(1989) ditemukan bahwa adanya pengaruh negatif dari kredit bermasalah terhadap 

profitabilitas bank. Hasil penelitian yang serupa, didapatkan juga dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Masood dan Ashraf (2012). 

Kaaya dan Pastory (2013) meneliti 11 bank yang berada di Tanzania 

berdasakan laporan keuangan yang telah dipublikasikan. Dari penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa meningkatnya risiko kredit umumnya akan menurunkan 

profitabilitas bank yang dimana kedua ini memiliki hubungan negatif. Hasil yang 

sama juga disimpulkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Masood dan Ashraf 

(2012), Ghosh (2016), dan Brighi dan Venturelli (2016).  

Hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Shaban dan James (2014) yang dilakukan pada periode 2005-2012 pada 60 bank 

yang berada di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif 

antara kredit bermasalah dengan profitabilitas. Kredit bermasalah pada masa kini 
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dapat membawakan dampak pada masa depan. Salah satunya adalah profitabilitas 

yang rendah dapat mengindikasikan kualitas aktivitas kredit bank yang buruk 

(Louzis, Vouldis, & Metaxas, 2012). 

Gropper, Jahera, dan Park (2015) berpendapat bahwa bank dengan kredit 

bermasalah dan capital ratio yang tinggi juga dapat mencapai profitabilitas yang 

baik. Penelitian tersebut menemukan bahwa profitabilitas bank memiliki 

hubungan dengan powerful politicians dan kebebasan ekonomi pada negara 

tersebut. Sehingga kenaikan profitabilitas ini didorong oleh political connections. 

Tetapi semakin tinggi political connection dalam negara tersebut akan 

mengurangi kebebasan ekonomi. Sehingga dapat dikatakan bank akan memiliki 

tingkat kebebasan ekonomi yang semakin rendah. Kebebasan ekonomi umumnya 

membawakan dampak pada perkembangan ekonomi. Kebebasan ekonomi dalam 

penelitian ini diukur dengan indeks kebebasan ekonomi di Amerika Utara. 

Kani (2017) berpendapat bahwa kredit bermasalah berhubungan negatif 

terhadap profitabilitas bank. Profitabilitas bank dalam penelitian ini diukur dalam 

ROA. Saat piutang telat bayar meningkat, maka akan meningkat juga risiko kredit 

dan menurunkan aliran masuk kas yang diharapkan oleh bank. Hasil penelitian 

yang bertolak belakang ditemukan oleh Louzis et al. (2012) Akter dan Roy (2017) 

dimana dinyatakan bahwa kredit bermasalah dapat memicu suku bunga kredit 

yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan peningkatan pada profitabilitas. 

Di sisi lain, Laryea et al. (2016) menemukan bahwa adanya hubungan 

yang tidak signifikan antara kredit bermasalah dengan profitabilitas. Hal ini 
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disebabkan oleh kredit bermasalah dapat diikuti dengan denda dan bunga yang 

lebih tinggi. 

  

2.4.2  Hubungan Loan Loss Provision Dengan Profitabilitas 

Loan loss provision merupakan sebuah indikator yang apabila provisi ini 

meningkat, maka bank perlu berwaspada terhadap situasi yang membahayakan 

bank (Kani, 2017). Selain ini, provisi cadangan kredit juga dapat 

memperhitungkan estimasi seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh bank 

atas kemungkinan rugi yang akan dihadapi (Noreen, Alamdar, & Tariq, 2016). 

Untuk meningkatkan profitabilitas dalam bentuk profit margin dapat 

dilakukan dengan penurunan dari loan loss provision (Miller & Noulas, 1997). 

Selain itu, dari penelitian tersebut juga menyatakan dengan meningkatnya 

penyaluran kredit berisiko tinggi dan meningkatnya kredit tidak tertagih maka 

akan menurunkan profitabilitas. 

Mergaerts dan Vander Vennet (2016) melakukan penelitian terhadap 

profitabilitas bank dimana pengukuran profitabilitas yang digunakan terdapat tiga, 

yakni margin laba bersih, tingkat pengembalian aset, dan tingkat pengembalian 

modal. Dari penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa loan loss provision 

berhubungan secara signifikan terhadap profitabilitas bank. Adanya strategi yang 

dilakukan oleh bank berdasarkan pengelompokan kemampuan kredit pelanggan 

dimana dapat menghasilkan margin laba bersih yang lebih tinggi. Tetapi pada sisi 

tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal akan menjadi 

berkurang dalam jangka panjang. 
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Tan (2016) melakukan penelitian mengenai loan loss provision terhadap 

profitabilitas. Tan (2016) berpendapat bahwa loan loss provision lebih fokus pada 

risiko kredit. Dari penelitian yang dilakukan, dibuktikan bahwa adanya hubungan 

negatif antara loan loss provision terhadap profitabilitas bank. 

Brighi dan Venturelli (2016) telah melakukan penelitian mengenai 

diversifikasi bank terhadap profitabilitas bank pada masa krisis periode 2006-

2012. Data yang digunakan merupakan data yang berbasis akuntansi IFRS/IAS. 

Dari penelitian tersebut menghasilkan hasil bahwa adanya hubungan negatif 

antara loan loss provision dengan profitabilitas. Hasil penelitian yang sama juga 

diperoleh dalam penelitian yang dilakukan oleh Miller dan Noulas (1997), Tan 

dan Floros (2012), Carretta, Farina, Gon, dan Parisi (2012), dan Bougatef (2017). 

Menurut Sufian dan Habibullah (2010), loan loss provision juga mencerminkan 

risiko kredit yang mengancam profitabilitas bank. 

 

2.4.3   Hubungan Tingkat Inflasi Dengan Profitabilitas 

Inflasi akan memiliki dampak dua arah terhadap pendapatan dan biaya 

yang dikeluarkan seperti biaya gaji dan lainnya. Untuk meningkatkan 

profitabilitas yang diproksi dengan tingkat pengembalian aset, maka bank perlu 

mampu untuk memprediksi tingkat inflasi. Hal ini diharapkan dijadikan 

pertimbangan dalam perhitungan bunga untuk meningkatkan pendapatan, agar 

pendapatan atas bunga yang diterima tidak tertekan oleh tingkat inflasi 

(Mamatzakis & Bermpei, 2016). 
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Sufian dan Habibullah (2009) meneliti mengenai profitabilitas bank di 

China pada periode 2000-2005 berpendapat bahwa tingkat inflasi membawakan 

pengaruh positif terhadap bank China. Dengan adanya tingkat inflasi, maka bank 

mendapatkan kesempatan untuk mengatur kembali suku bunga kredit untuk 

mendapatkan laba yang lebih tinggi. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pasiouras dan Kosmidou (2007). Dalam penelitian ini juga 

melakukan penelitian terhadap tingkat inflasi luar negeri. Tingkat inflasi luar 

negeri berhubungan negatif terhadap profitabilitas bank dikarenakan oleh lebih 

tingginya biaya yang dikeluarkan daripada pendapatan yang diterima. Hasil 

penelitian Ongore (2013) menemukan hasil penelitian yang serupa. Pengaruh 

bersifat negatif ini dapat terjadi dikarenakan oleh inflasi dapat mempengaruhi 

nilai mata uang, kemampuan belanja, dan suku bunga riil yang diterima dan 

dibebankan pada bank. 

Tan dan Floros (2012) telah melakukan penelitian terhadap hubungan 

antara inflasi terhadap profitabilitas bank di China pada periode tahun 2003-2009. 

Penelitian tersebut memberikan hasil dimana bank yang memiliki tingkat 

diversifikasi yang rendah dan tingkat pajak yang rendah, maka akan memiliki 

profitabilitas yang tinggi. Bank akan memiliki tingkat profiitabilitas yang tinggi 

disaat bank berada dalam lingkungan yang tingkat inflasinya tinggi. Dari 

penelitian yang sama juga menyatakan bahwa dengan mendaftarkan bank pada 

bursa efek akan membawakan peningkatan pada profitabilitas. Hasil penelitian 

yang sama juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Masood dan 

Ashraf (2012) dan Jedidia (2016). Inflasi yang tinggi menunjukkan bahwa nilai 
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mata uang semakin menurun, hal ini dapat membawakan dampak pada 

kemampuan belanja masyarakat yang semakin menurun. Hal ini dikarenakan 

dengan adanya inflasi, harga barang dan jasa dalam pasar semakin meningkat. 

Sehingga masyarakat diperlukan untuk melakukan pinjaman. 

Penelitian oleh Al-Khouri (2011) dan Mokni dan Rachdi (2014) 

menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap 

profitabilitas. Hal ini disebabkan karena meningkatnya profitabilitas dapat 

memicu naiknya pendapatan dan biaya juga. 

 

2.4.4  Hubungan Deposits Dengan Profitabilitas 

Salah satu aktivitas yang dominan dalam kegiatan operasional bank, 

antara lain  menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan pinjaman, penukaran 

valas, dan transaksi internasional lainnya (Sufian, 2009). Deposits merupakan 

sumber dana bank yang digalang dari masyarakat dalam bentuk simpanan di bank. 

Dalam laporan keuangan bank, deposits disajikan sebagai liabilitas.  

Salah satu sumber dana bank dengan biaya yang rendah adalah tabungan. 

Semakin tinggi suku bunga yang ditawarkan maka akan berubah menjadi 

kewajiban yang perlu dibayar oleh bank di kemudian hari. Sehingga deposits 

mempengaruhi profitabilitas bank secara positif (Masood & Ashraf, 2012). Kredit 

yang disalurkan bank cukup bergantung pada deposits (Kaaya & Pastory, 2013). 

Mergaerts dan Vennet (2016) telah melakukan penelitian pada bank-bank 

yang berada di 30 negara di benua Eropa dan berpendapat bahwa dengan 
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ketergantungan yang tinggi pada deposito pelanggan, maka akan mendapatkan net 

interest margin yang lebih tinggi dan rentan terhadap distress. 

Penelitian Laryea et al. (2016) menunjukkan hubungan positif antara 

deposits terhadap profitabilitas dengan proksi tingkat pengembalian aset dan 

tingkat pengembalian modal. Penelitian yang serupa ditemukan juga oleh 

Menicucci dan Paolucci (2016). Tingkat tabungan yang tinggi akan mendukung 

bank untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi, sebaliknya tingkat tabungan yang 

rendah akan mengakibatkan profitabilitas yang rendah pula (Lee & Hsieh, 2013).  

Menicucci dan Paolucci (2016) memberikan pandangan dari sisi lain 

dimana apabila bank tidak berhasil menyalurkan dana yang didapatkan melalui 

deposito dalam bentuk kredit, maka profitabilitas bank akan menurun dikarenakan 

tidak ada pendapatan yang diterima tetapi perlunya membayarkan suku bunga 

deposito. 

 

2.4.5  Hubungan Suku Bunga Kredit Dengan Profitabilitas 

Suku bunga kredit merupakan salah satu asal pendapatan bank. Dimana 

suku bunga kredit umumnya akan meningkatkan profitabilitas bank yang 

kemudian akan mencerminkan kinerja bank yang baik. Kani (2017) telah 

melakukan penelitian mengenai hubungan risiko kredit terhadap profitabilitas 

bank. Salah satu variabel independen diantaranya berupa suku bunga kredit. 

Menurut Kani (2017), suku bunga kredit memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap profitabilitas.  
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Samuelson (1945) menemukan bahwa tidak ada hubungan signifikan 

antara suku bunga kredit dengan profitabilitas. Hal ini dikarenakan kenaikan suku 

bunga kredit menyebabkan bank juga perlu memberikan imbalan bunga kepada 

nasabah yang menabung di bank yang lebih tinggi juga. Penyebab lainnya antara 

lain adalah karena suku bunga kredit bersifat jangka pendek Bolt, de Haan, 

Hoeberichts, van Oordt, dan Swank (2012). 

Anggreni dan Suardhika (2014) melakukan penelitian terhadap bank 

pemerintah pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 sebagai sampel. 

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya hubungan negatif antara suku 

bunga kredit terhadap profitabilitas. Dimana dengan peningkatan suku bunga 

kredit dapat menyebabkan penurunan pada profitabilitas. Hasil tersebut 

mencerminkan bahwa masyarakat cenderung keberatan atas kenaikan suku bunga 

kredit. Maka dapat dikatakan bahwa apabila suku bunga kredit mengalami 

kenaikan, maka profitabilitas juga akan menurun disebabkan karena pendapatan 

bunga yang diterima bank menurun. Sedangkan Poudel (2018) melakukan 

penelitian terhadap 15 bank komersial yang terletak di Nepali. Dalam penelitian 

ini profitabilitas diukur dengan tingkat pengembalian modal. Hasil dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga kredit berpengaruh secara negatif 

tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. 

 

2.4.6   Hubungan Ukuran Bank Dengan Profitabilitas 

Menurut Mester (1993), ukuran bank memiliki hubungan positif terhadap 

profitabilitas bank. Hal ini disebabkan oleh kinerja bank yang lebih bagus 
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dikarenakan oleh diversifikasi yang dilakukan oleh bank. Dengan melakukan 

diversifikasi, bank dapat mencakup ruang lingkup dan skala yang lebih luas. 

Sehingga dengan semakin besar ukuran suatu bank, dapat mendorong diversifikasi 

yang berakhir pada profitabilitas yang lebih tinggi. 

Pengaruh ukuran bank dengan profitabilitas memiliki hasil yang 

beragam. Terdapat banyak penelitian yang menyatakan bahwa adanya hubungan 

positif seperti yang telah dipaparkan di atas, dan juga ada yang menunjukkan 

bahwa adanya hubungan negatif antara ukuran bank dengan profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan oleh ketidakmampuan untuk mencapai ruang lingkup dan skala yang 

telah ditargetkan  (Karim, Sami, & Hichem, 2010). Pengaruh negatif antara 

ukuran bank dengan profitabilitas juga ditemukan oleh Trad, Trabelsi, dan Goux 

(2017). 

Ukuran bank merupakan ukuran bank yang umumnya dibagi menjadi 

ukuran besar dan kecil, dimana bank ukuran kecil umumnya lebih berisiko tinggi 

dalam kredit yang disalurkan (Kaaya & Pastory, 2013). Tentunya bank dengan 

ukuran yang besar akan memiliki dana yang lebih banyak untuk mengembangkan 

bank dan bisa saja menjadi lebih banyak kredit yang dapat disalurkan. Ukuran 

bank memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja bank (Djalilov & Piesse, 

2016).  

Dengan memiliki jumlah aset yang lebih besar akan lebih memungkinkan 

bank untuk memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah (Gropper, Jahera, & 

Park, 2015). Dalam penelitian tersebut juga mendapatkan hasil yang menyatakan 

bahwa adanya hubungan signifikan positif antara ukuran bank dengan 
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profitabilitas. Menurut penelitian oleh Mamatzakis dan Bermpei (2016), ukuran 

bank memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas bank.  

Pendapat lain dinyatakan oleh Karim et al. (2010) bahwa adaya 

hubungan tidak signifikan antara ukuran bank dengan profitabilitas. Hal ini 

disebabkan oleh bank yang berukuran kecil cenderung untuk bertumbuh lebih 

cepat untuk menguasai pasar. Dengan hasil penelitian serupa, Kosmidou (2008) 

menemukan bahwa apabila adanya bank yang mengalami kerugian maka dapat 

mengakibatkan ukuran bank tidak berpengaruh signifkan terhadap profitabilitas 

juga. 

 

2.4.7  Hubungan Capital Ratio Dengan Profitabilitas 

 Capital ratio merupakan salah satu pengukuran yang untuk mengukur 

tingkat kepemilikan sumber daya yang dimiliki oleh pemilik perusahaan atau 

penyetor modal bukan dari kreditur. Capital ratio dapat mencerminkan tingkat 

risiko bank terhadap krisis yang mungkin dihadapi oleh bank (Ongore, 2013). 

Selain itu, kapitalisasi dapat menyebabkan financial penalties berkurang dan 

memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. 

Menurut penelitian Angbazao (1997), kapitalisasi dan profitabilitas bank 

memiliki hubungan positif dimana modal yang lebih tinggi akan meningkatkan 

net interest margin dengan mengurangi risiko yang berhubungan untuk 

memperluas pendapatan. Penelitian serupa ditemukan oleh Kanas et al. (2012), 

Mokni dan Rachdi (2014),  Djalilov dan Piesse (2016),  
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Untuk mendapatkan profitabilitas yang tinggi, bank melakukan 

penekanan pada cost of capital. Sehingga dengan ini dapat diharapkan bahwa 

bank dapat mengurangi sumber modal dari pihak eksternal. Maka dari itu, dapat 

dinyatakan bahwa adanya pengaruh positif antara capital dengan profitabilitas 

(Menicucci & Paolucci, 2016). 

Adzobu, Agbloyor, dan Anthony (2011) meneliti diversifikasi kredit 

portofolio pada sektor-sektor ekonomi yang meningkatkan profitabilitas dan 

mengurangi risko kredit. Penelitian ini dilakukan 30 bank yang beropeasi pada 

periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan 

adanya pengaruh negatif antara capital ratio dengan profitabilitas.  

 

2.4.8   Hubungan Loans Dengan Profitabilitas 

 Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menyalur kredit kepada 

masyarakat. Sehingga bagi bank, loans merupakan aset atau sumber daya yang 

dimiliki oleh bank. Hal ini merupakan suatu hal yang berbeda dari yang umumnya 

diketahui dalam akuntansi yang dipelajari umumnya. Dalam penelitian ini, loans 

juga digunakan untuk mengukur likuiditas bank, untuk melihat apakah bank 

berkemampuan untuk melunasi hutang jangka pendek. Dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sufian dan Habibullah (2012) menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif antara loans terhadap tingkat pengembalian aset. Sama halnya 

dengan yang diteliti oleh Lensink, Meesters, dan Naaborg (2008), Sufian dan 

Habibullah (2010), Kayode, Obamuyi, Ayodeleowoputi, dan Ademolaadeyefa 

(2015), Mamatzakis dan Bermpei (2016), dan Boahene dan Dasah (2017). 
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Sufian (2009) berpendapat bahwa loans dapat berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas. Hal ini dikarenakan bahwa disaat bank meningkatkan 

loans portfolio, maka bank juga perlu membayar biaya yang berkenaan dengan 

penyisihan pendanaan. Sehingga dalam kondisi seperti demikian, akan berdampak 

tingginya beban pendanaan dan akan menyebabkan rendahnya profitabilitas. Hasil 

penelitian yang sama didapatkan oleh (Kaaya & Pastory, 2013). 

Lin dan Zhang (2009) melakukan penelitian terhadap 60 bank pada 

periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2004 dengan total sampel sebanyak 322. 

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh loans terhadap tingkat 

pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal tidaklah sama. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa hubungan loans terhadap tingkat pengembalian bank 

memiliki hubungan negatif sedangkan dengan tingkat pengembalian modal 

memiliki hubungan positif. 

 

2.5 Hubungan Variabel Kontrol dan Variabel Dependen 

2.5.1 Hubungan Kenaikan Produk Domestik Bruto dengan Profitabilitas 

 Menurut Salike dan Ao (2017) kenaikan produk domestik bruto 

merupakan salah satu variabel yang sering digunakan untuk mengukur potensi 

pasar. Ditemukan bahwa pada kondisi ekonomi sedang lesu, dengan tingkat 

kenaikan produk domestik bruto akan menghasilkan penyaluran kredit yang lebih 

banyak sehingga berakhir pada profitabilitas yang tinggi.  

 Mirzaei, Moore, dan Liu (2013) meneliti 1929 bank dalam periode 1999-

2008. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kenaikan produk domestik bruto 
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berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Kenaikan produk domestik 

bruto akan memicu kenaikan permintaan terhadap penyaluran kredit. Hasil 

penelitian yang sama juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh  Mokni 

dan Rachdi (2014), Mamatzakis dan Bermpei (2016), Djalilov dan Piesse (2016a), 

Kani (2017), dan Köster dan Pelster (2017)  

 Zedek dan Tarazi (2014) mengangkat kenaikan produk domestik bruto 

sebagai salah satu variabel kontrol dalam penelitiannya. Penelitian ini dilakukan 

terhadap bank komersial di negara Eropa. Hasil penelitian menunjukkan kenaikan 

produk domestik bruto berhubungan secara signifikan positif terhadap 

profitabilitas bank.  

 Claessens et al. (2017)  telah melakukan penelitian pada 3385 bank pada 

47 negara dalam kurun waktu tahun 2005-2013. Penelitian tersebut mengangkat 

margin laba bersih dan tingkat pengembalian aset sebagai proksi dalam mengukur 

profitabilitas. Penelitian tersebut menemukan bahwa kenaikan pendapatan bruto 

berhubungan signifikan positif terhadap tingkat pengembalian aset tetapi 

berhubungan secara signifikan negatif terhadap margin laba bersih secara tidak 

konsisten. Hal ini disebabkan naik turunnya kegiatan ekonomi yang tidak 

konsisten. Sebaliknya, Tan (2017) menemukan hasil yang berbeda yakni kenaikan 

produk domestik bruto berpengaruh secara signifikan positif terhadap margin laba 

bersih. Hal ini sebabkan oleh permintaan atas uang meningkat, sehingga kredit 

yang disalurkan meningkat pula. 

  

2.6   Model Penelitian 
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Berikut adalah model penelitian yang akan digunakan peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini:  

 

Gambar 2.3 Model Pengaruh karakteristik bank terhadap profitabilitas, sumber: 

Data diolah, 2019. 

 

2.7   Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan model penelitian 

di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kredit bermasalah terhadap   

profitabilitas. 

H2 =  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara loan loss provision terhadap 

profitabilitas. 

Profitabilitas 

Kredit bermasalah 

Loan Loss Provision 

Tingkat inflasi 

Deposits 

Suku buunga kredit 

Ukuran Bank 

Capital Ratio 

Loans 

Kenaikan suku produk domestik bruto 

Tiffany, Analisis Pengaruh Karakteristik Bank Terhadap Profitabilitas Bank  pada Perusahaan Terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia  
UIB Repository ©2019



29 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 
 

H3 =  Terdapat pengaruh signifikan positif antara tingkat inflasi terhadap 

profitabilitas. 

H4 =    Terdapat pengaruh signifikan positif antara deposits terhadap 

profitabilitas. 

H5 =  Terdapat pengaruh signifikan positif antara suku bunga kredit terhadap    

profitabilitas. 

H6 =  Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran bank terhadap 

profitabilitas. 

H7 =  Terdapat pengaruh signifikan positif antara capital ratio terhadap 

profitabilitas. 

H8 =  Terdapat pengaruh signifikan positif antara loans terhadap profitabilitas 
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