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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
 
2.1 Kinerja Bank dan Tata Kelola Perusahaan 

Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang 

dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, 

pemasaran, penghimpunan, dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya 

manusia. Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank 

pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun 

penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, 

likuiditas, dan profitabilitas bank (Jumingan, 2006). 

Kinerja keuangan dapat diukur dengan menganalisis dan mengevaluasi 

laporan keuangan. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu 

sering digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja 

keuangan di masa depan (Kusumo, 2008). Industri perbankan sebagaimana 

industri lainnya memerlukan analisis keuangan untuk perencanaan kegiatan ke 

depan. Analisis keuangan dilakukan dengan menganalisis kinerja keuangan 

melalui analisis rasio (Setiawan & Haryati, 2008). 

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan jalan membandingkan 

satu pos dengan pos laporan keuangan lainnya baik secara individu maupun 

bersama-sama guna mengetahui hubungan diantara pos tertentu, baik dalam 

neraca maupun laporan laba rugi (Jumingan, 2006). Analisis rasio keuangan dapat 

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan 
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perusahaan, apakah perusahaan dalam kondisi sehat atau sebaliknya (Darsono & 

Ashari, 2004). 

Seiring dengan perkembangan pengelolaan perbankan yang ada, fungsi 

bank menjadi lebih luas,dan memiliki peran sentral dalam perkembangan ekonomi 

dan bisnis, kepercayaan menjadi faktor utama seseorang dalam mengalokasikan 

dana yang dimiliki ke dalam bank. Sementara itu masih terdapat bank yang 

menyalahgunakan kepercayaan tersebut sehingga merugikan pihak nasabah yang 

menyebabkan kepercayaan nasabah menurun. Salah satu penyebab 

penyalahgunaan kepercayaan itu terjadi karena kurangnya tata kelola yang baik 

dalam suatu perusahaan perbankan atau yang biasa kita kenal dengan Corporate 

Governance. Untuk itu Corporate Governance sangat dibutuhkan dalam 

membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat 

mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. 

Menurut Nasution dan Setiawan (2007) menyebutkan bahwa Corporate 

Governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin 

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan kerangka 

peraturan. Adanya penerapan prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang dicapai jika perusahaan mampu beroperasi dengan memenuhi 

laba yang ditargetkan. Adapun manfaat dari penerapan GCG salah satunya yaitu 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi perusahaan yang tentu saja berimbas 

besar terhadap laba perusahaan yang berdampak pada kepercayaan investor. 
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Selain karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan juga merupakan 

faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan kepedulian sosial. Di mana tata 

kelola perusahaan adalah prinsip yang mengendalikan dan mengarahkan 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan serta dapat 

menciptakan nilai tambah untuk semua pemangku kepentingan baik internal 

maupun eksternal. Sehingga tata kelola yang semakin berkualitas baik maka akan 

menciptakan pengungkapan tanggung jawab sosial yang semakin baik pula 

(Muttakin et al., 2015). Pendapat ini didukung pula oleh Lone et al. (2016) yang 

menyebutkan praktik tanggung jawab yang baik sering didasarkan pada standar 

tata kelola yang baik. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Sidabalok dan Viverita (2012) meneliti bahwa NIM sebelumnya sebagai 

penentu utama net interest margin pada. Temuan ini mungkin disebabkan oleh 

perubahan perilaku struktural dari krisis keuangan 1997/1998 yang membuat bank 

lebih memperhatikan prinsip kehati-hatian, yang digambarkan mengenai risiko 

kredit yang mungkin dihadapi, dan kemudian ditunjukkan sebagai perilaku 

(penghindaran risiko). Biaya operasi yang tinggi cenderung juga berpengaruh 

terhadap margin bunga bersih bank; Hal ini diilustrasikan oleh rendahnya efisiensi 

bank. Selanjutnya, bank dengan kekuatan pasar yang tinggi dalam struktur 

perbankan juga menetapkan tingkat bunga bersih yang tinggi. 

Marinković (2014) meneliti bahwa kebijakan penetapan harga sebagian 

besar memperhitungkan eksposur risiko akun. Ketidakstabilan statistik yang 
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dilaporkan dari proxy suku bunga yang berbeda dapat mengindikasikan bahwa 

rata-rata bank terisolasi dengan baik terhadap risiko suku bunga. Paparan risiko 

menangkap potensi kerugian atau biaya efektif. Ada juga berbagai jenis biaya 

operasional yang harus ditutupi oleh NIM. Rasio tidak signifikan statistik dari 

rasio biaya terhadap pendapatan menolak anggapan bahwa bank yang dibebani 

biaya overhead dapat menghindari dampak buruk pada profitabilitas hanya 

dengan memberikan biaya ini kepada pelanggan mereka. Persaingan adalah 

masuk akal kekuatan yang membatasi efek akhir dari upaya tersebut. Rasio biaya 

terhadap pendapatan mungkin terbukti memiliki kekuatan penjelas yang lebih 

besar dalam studi multi-negara, karena bank sering menikmati beberapa tingkat 

perlindungan dari pesaing luar selama mereka berada di dalam batas-batas 

nasional. Jika masing-masing negara berbeda dalam hal tingkat persaingan bank, 

jumlah biaya yang berbeda akan dapat diteruskan ke pengguna akhir. 

  Chiorazzo et al. (2008) meneliti pendapatan non-bunga tidak diragukan 

lagi diakui sebagai salah satu faktor penting di balik pemulihan profitabilitas bank 

Italia, apakah kenaikan laba telah diperoleh dengan mengorbankan volatilitas 

keuntungan yang lebih tinggi masih merupakan pertanyaan terbuka. Sampel 

seimbang bank-bank Italia selama periode 1993-2003, Hubungan antara 

diversifikasi pendapatan dan tingkat pengembalian yang disesuaikan dengan 

risiko telah positif, yaitu kenaikan pendapatan non-bunga telah dikaitkan dengan 

kenaikan laba per unit risiko. mereka juga menemukan hubungan U berbentuk 

terbalik antara keuntungan per unit risiko dan ukuran bank. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Net Interest Margin terhadap Kinerja Bank &   Tata 

Kelola Perusahaan 

Marjin bunga bersih atau dikenal Net Interest Income merupakan suatu  

hasil yang diperoleh melalui perbandingan antara bunga bersih yang diterima 

dengan suatu rata-rata atas aktiva yang produktif. Dikenal dengan rasio yang 

dapat melihat keahlian perbankan dalam menghasilkan bagaimana pendapatan 

bunga bersih. Perusahaan yang berkinerja baik ialah perusahaan yang 

menghasilkan suatu pendapatan bunga bersih yang baik. Sehingga tetap menjamin 

dan menguatkan permodalan bank (Jumingan, 2006). 

Pertumbuhan besar dalam rasio akan bisa berakibat tingginya nilai interest 

revenue dengan yang didapat ketika nilai aktiva yang produktif diatur pada  

perbankan secara stadar. Sehingga, jika terdapat kejadian error dapat dihindari 

lebih dulu. Meskipun juga, dalam hal pengelolaan dan internal/manajemen yang 

cukup baik disetiap aktivitas operasional bank tentu sangat diperlukan bank 

sehingga bisa diposisi akan kondisi yang jauh lebih aman (Jumingan, 2006). 

Margin bunga bersih atau NIM memiliki kemiripan dalam segi rancangan 

dengan menyalurkan net interest, apabila tersebarannya suatu net interest ialah 

timbulnya nilai perbedaan pinjaman dan suku bunga pinjaman kepada rata-rata 

nominal antara, tanpa halnya kompensasi untuk realita kedepan dengan nilai 

aktiva/aset produktif serta nilai yang diagungkan menjadikan tolak ukur yang 

berbeda dengan perkembangan perbankan. Net Interest Margin  memungkinkan 
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terjadinya tinggi rendahnya pendapatan ketimbang penyaluran atas ketersebaran 

net interest (Jumingan, 2006). 

Net Intereset Margin biasanya dapat diperoleh untuk bagian melalui aktiva 

yang dibebankan dengan interest. Perihal gambaran umum, suatu average 

pinjaman/agungan perbankan terhadap konsumen yaitu $ 100,00 sekitar satu 

tahun dengan interest revenue senilai $ 6,00 serta suku bunga terbayar senilai $ 

3,00. Marjin bunga bersih lalu diperhitungkan terhadap ($6,00 – $3,00)/$ 

100,00=3%. Sehingga diperoleh net interest revenue senilai dengan bunga yang 

diperuntukkan dieliminasi interest yang terbayarkan untuk konsumen (Jumingan, 

2006). 

 

2.3.2 Pengaruh Return on Equity terhadap Kinerja Bank & Tata Kelola 

Perusahaan 

Menurut Onaolapo et al. (2010) ROE adalah jumlah laba bersih yang 

dikembalikan sebagai persentase ekuitas pemegang saham. Return on equity 

mengukur profitabilitas perusahaan dengan mengungkapkan berapa banyak 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan dengan pemegang saham uang telah 

diinvestasikan. Return on equity diukur dengan membagi laba bersih setelah pajak 

menjadi nilai buku ekuitas pemilik Pengertian rasio Return on Equity adalah suatu 

perhitungan bagaimana dan sejauh apa suatu perusahaan dalam mengelola sumber 

daya yang ada sehingga mampu menghasilkan keuntungan atau laba yang 

diharapkan perusahaan. Dengan segala perencanaan dan strategi keuangan yang 

dibuat diharapkan perusahaan mampu menimbulkan efek yang baik terhadap 
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permodalan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan ROE dapat mengukur 

bagaimana kinerja perbankan dengan perhitungan perbandingan laba dengan 

ekuitas yang ada. 

Abor (2005) meneliti pengaruh struktur modal terhadap profitabilitas 

perusahaan emiten di Ghana dan menunjukkan hubungan positif antara rasio 

hutang jangka pendek dan profitabilitas sedangkan hubungan negatif antara rasio 

hutang jangka panjang dan profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan 

hubungan positif antara rasio hutang total dan profitabilitas. Gleason et al. (2000) 

menunjukkan bahwa total hutang berpengaruh signifikan dan negatif terhadap 

kinerja perusahaan. Damodaran (1999) mengemukakan bahwa pembiayaan 

hutang memiliki dampak positif yang signifikan terhadap profitabilitas UKM 

konvensional. 

 

2.3.3 Pengaruh Non-Perfoorming Loan terhadap Kinerja Bank & Tata 

Kelola Perusahaan 

Credit risk merupakan sebutan lain dari NPL, pengertian Non-Performing 

Loan ialah suatu resiko yang terjadi dalam perbankan dimana pinjaman kredit 

oleh nasabah tidak lancar atau disebut macet. Sektor perbankan adalah bagian 

penting dari ekonomi suatu negara dan merupakan salah satu komponen 

terpenting dari modal suatu negara. Demikian pula, portofolio pinjaman 

merupakan komponen penting dari total aset bank. Aset-aset ini menghasilkan 

pendapatan bunga yang sangat besar dan merupakan ukuran kritis terhadap kinerja 
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keuangan dan stabilitas bank. Oleh karena itu, rasio kredit bermasalah adalah alat 

penting untuk mengukur kinerja bank (Vatansever & Hepsen, 2015). 

Vatansever dan Hepsen (2015) menyatakan bahwa persentase kredit 

bermasalah (NPL) mempengaruhi kegagalan bank dan status keuangan suatu 

negara terutama setelah krisis keuangan global yang dimulai di Amerika dan 

menyebar ke seluruh dunia terutama Eropa. Isu kredit macet (NPL) telah 

mendapatkan perhatian khusus karena pinjaman hipotek sub-prime semakin 

meningkat. Selain itu, ada beberapa bukti bahwa krisis keuangan yang terjadi 

diperbankan wilayah Asia Timur dan negara-negara Sub Sahara Afrika 

disebabkan karena meningkatnya kredit macet. Dari sudut pandang ini, rasio 

kredit bermasalah adalah ukuran kritis untuk mengevaluasi kinerja bank, kegiatan 

ekonomi, dan stabilitas keuangan. 

Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko gagal bayar yang mengacu pada 

ketidakmampuan obligor untuk memenuhi kewajiban hutangnya (Huang, 2005). 

Risiko gagal bayar di bank telah dikaitkan dengan nafsu yang tinggi untuk 

pinjaman, perpanjangan kredit yang berlebihan, dan praktik manajemen kredit 

yang buruk (Greuning & Bratanovic, 2009). 

Mwaurah et al. (2017) menetapkan bahwa risiko kredit untuk bank 

komersial di Kenya ditentukan oleh faktor-faktor spesifik sistemik pada 

perusahaan. Faktor internal seperti praktik manajemen kredit yang efisien dan 

selera yang seimbang untuk risiko kredit menentukan kualitas aset yang dipegang 

oleh bank. Sedangkan faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, nilai 
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tukar, dan pertumbuhan produk domestik membentuk faktor lingkungan eksternal 

yang mempengaruhi harga pinjaman dan kemampuan membayar obligasi. 

Vatansever dan Hepsen (2015) menyelidiki apakah ada hubungan yang 

signifikan antara indikator makroekonomi, faktor tingkat bank, dan rasio kredit 

bermasalah di Turki. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa ada hubungan 

negatif antara NPL dan Bursa Efek Istanbul 100 Index. Hasil dari penelitian ini 

didukung dengan hasil penelitian dari Kang dan Kang (2009), Mwaurah et al. 

(2017), Hashem et al. (2017), Roswitasari et al. (2017), Aghababaei et al. (2013), 

Naser et al. (2011), dan Khan et al. (2018). Kang dan Kang (2009) berpendapat 

bahwa risiko kredit rendah akan menyebabkan pengembalian saham lebih tinggi. 

Hal ini bisa disebabkan karena semakin rendah risiko kredit maka akan membuat 

arus kas perusahaan meningkat dan mampu meningkatkan pengembalian saham. 

 

2.3.4 Pengaruh Non-Interest Income terhadap Kinerja Bank & Tata 

Kelola Perusahaan 

Non-Interest Income (Fee Based Income) ialah pendapatan dalam bentuk 

provisi, fee atau bahkan komisi yang diterima bank dimana bukan dari bagian 

pendapatan bunga atau selain interest income. Pendapatan ini juga diperoleh dari 

pemasaran produk ataupun transaksi jasa perbankan lainnya. 

Menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan perbankan memberikan manfaat 

antar kedua pihak dimana satunya menilai sebagai pendapatan perusahaan, disisi 

lain penilaiannya sebagai kebutuhan yang tercapai atas permintaan nasabah. 

Dengan hal ini, jasa-jasa perbankan bersifat legal dan membantu negara dalam 
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menunjang kebutuhan yang lebih baik. Nasabah yang baik ialah nasabah yang 

mengikuti program-program baik yang diselenggarakan bank langsung atau 

dengan media komunikasi yang lain. 

Sebagai contoh pendapatan yang didapatkan melalui jasa-jasa perbankan, antara 

lain: 

1. Biaya Administrasi ialah beban yang ditanggung nasabah akan suatu jasa 

administrasi khusus. Biasanya biaya admin itu sendiri digunakan untuk 

jalannya jangkauan terhadap fasilitas tertentu yang dibutuhkan nasabah. 

2. Biaya Kirim ialah beban yang ditanggung suatu nasabah akan biaya jasa 

pengiriman uang atau disebut transfer, baik merupakan transfer dalam 

negeri ataupun luar negeri. 

3. Biaya Tagih merupakan jasa yang dibebankan nasabah akan hal penagihan 

dokumen milik nasabah, seperti jasa kliring yaitu penagihan dokumen 

dalam kota, jasa inkaso yaitu penagihan dokumen di luar kota. 

4. Biaya Provisi dan Komisi merupakan biaya yang dibebankan atas jasa 

kredit dan jasa penyaluran/transfer serta jasa-jasa diperuntukkan atas 

fasilitas perbankan. 

5. Biaya Iuran adalah biaya yang hampir sama dengan provisi dimana biaya 

yang dibebankan untuk pemegang kartu kredit/nasabah. 

6. Biaya Sewa merupakan biaya atas jasa yang menggunakan servis safe 

deposit box. Dimana pembebanannya sesuai dengan ukuran yang 

diinginkan nasabah dengan jangka waktu tertentu. 
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Adapun jika kembali terhadap aturan format laporan laba rugi berstandar 

terbaru menurut pihak IAI dalam buku SAK yang sudah dijelaskan dalam 

PSAK No. 31 yang memaparkan bahwa suatu  fee based income telah disusun 

berbentuk dari pendapatan dan beban lainnya dengan akun-akun : 

a. Provisi dan akun komisi yang sudah diterima melainkan dari pemberian   

pinjaman kredit 

b. Pendapatan lainnya. 

 

2.3.5 Pengaruh Return on Investment terhadap Kinerja Bank & Tata 

Kelola Perusahaan 

Return on Investment merupakan suatu perhitungan rasio dimana 

menggambarkan keseluruhan jumlah aktiva perbankan yang digunakan 

perusahaan dalam mengendalikan dengan mengabaikan suatu sumber pendanaan 

perbankan. Dengan mengetahui rasio yang digunakan ini apakah suatu laba dari 

investasi sangat berpengaruh atas keuntungan yang diraih, melalui hal ini 

sejumlah aktiva yang mengendalikan suatu jalannya operasional perbankan, 

menurut Syaifuddin (2009). 
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2.4 Model Penelitian dan Hipotesis 

2.4.1 Model Penelitian 

Model penelitian atas studi ini adalah suatu salinan karya tulis dari 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Berger, Clarke, Cull, Klapper dan Udell  

(2005). Model penelitian digambarkan berikut ini: 

 

Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh kinerja bank dan tata kelola perusahaan 

terhadap perbankan, sumber: Berger, Clarke, Cull, Klapper dan Udell  (2005) dan 

Williams (1997) 

2.4.2 Hipotesis 

Dilihat dari model penelitian tersebut maka rumusan hipotesis yang 

diusulkan dalam penelitian ini, antara lain: 

H1 = NIM memiliki pengaruh signifikan positif terhadap bank performance 

dan good governance 

H2 = ROE memiliki pengaruh signifikan positif terhadap bank performance 

dan good governance. 
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H3 = ROI memiliki pengaruh signifikan positif terhadap bank performance 

dan good governance. 

H4 = NPL memiliki pengaruh signifikan positif terhadap bank performance 

dan good governance. 

H5 = NII memiliki pengaruh signifikan positif terhadap bank performance dan 

good governance. 
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