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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tata Kelola Perusahaan Terhadap Non Performing Loan 

Tata kelola perusahaan yang lemah dengan pengambilan resiko yang  

berlebihan menyebabkan parahnya ketidakstabilan perbankan dan menimbulkan 

kerugian yang besar, oleh karena itu peraktik tata kelola perusahaan yang efektif 

menjadi penting dan sangat diperlukan bagi sektor perbankan (Zagorchev & Gao, 

2015; Zhang, Cai, Dickinson, & Kutan, 2016). Risiko yang berlebihan adalah 

resiko kredit macet atau lebih dikenal dengan sebutan non performing loan 

dimana pembayaran pokok pinjaman yang merupakan salah satu pendapatan bank 

sulit untuk dikumpulkan sehingga menjadi kredit macet (Zhang, Yu, Guan, & 

Yang, 2014).  

 Ghosh (2015) berpendapat meminimalkan NPL sangat penting untuk 

mengembalikan stabilitas keuangan bank. Dalam menilai baik atau buruknya 

kinerja perbankan dapat dilihat dari sejauh mana perbankan dapat menjaga tata 

kelola perusahaannya agar tetap efektif dan dapat menstabilkan nilai NPL sesuai 

dengan aturan nilai kewajaran NPL yang telah ditetapkan. Pengelolaan kredit di 

Indonesia berpedoman pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

dalam peraturannya No.15/2/PBI/2013 yang menetapkan batas maksimal kredit 

bermasalah sebesar 5% jika nilai kredit bermasalah melewati batas persentase, 

maka bank tersebut harus mendapatkan perhatian khusus untuk memperbaiki tata 

kelola perusahaannya. 
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Semakin banyak kredit bermasalah maka menyebabkan semakin cepat 

bank tersebut berada diambang kehancuran karena menyebabkan menurunnya 

kualitas aset produktif serta menurunkan profiabilitas usaha perbankan sehingga 

menambah biaya oprasional, dan menyebabkan penurunan modal serta 

menyebabkan kesehatan bank dan kinerja bank semakin buruk. Rogoff Kenneth 

(2010) berpendapat besarnya nilai kredit bermasalah merupakan cerminan 

kegagalan bank dan dianggap sebagai hal yang menghawatirkan krisis 

perekonomian perbankan. Jika NPL terjadi terus menerus dapat memicu 

terjadinya krisis perbankan dan dapat membahayakan perekonomian negara, 

akibat dari kondisi tersebut menyebabkan NPL disebut sebagai polusi keuangan 

(Barseghyan, 2010). Untuk menghindari terjadinya polusi keuangan diperlukan 

adanya tata kelola pengelolaan bank yang efektif dan tepat atas kredit yang terjadi 

sehingga risiko kredit bermasalah atau NPL dapat dihindari.  

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.55/POJK.03/2016 

mengenai penerapan tata kelola bagi bank, tata kelola perusahaan perbankan 

dikatakan baik jika menerapkan prinsip-prinsip berupa: 

1. Prinsip transparansi  

Merupakan keterbukaan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dan 

keterbukaan jika terdapat informasi bersifat material dan relevan bagi 

perbankan.  

2. Prinsip akuntabilitas  

Merupakan kejelasan pelaksanaan tugas maupun tanggung jawab orang 

perbankan agar pengelolaan bank dapat berjalan dengan efektif. 
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3. Prinsip  pertanggung jawaban  

Merupakan acuan aturan yang diterapkan di bank agar sesuai dengan 

undang-undang maupun prinsip-prinsip pengelolaan bank.  

4. Prinsip independensi  

Pengelolaan perbankan harus bersifat profesional dengan tidak terpengaruh 

oleh pihak manapun. 

5. Prinsip kewajaran  

Merupakan kesetaraan maupun keadilan untuk memenuhi hak pemangku 

kepentingan yang timbul berdasar undang-undang maupun perjanjian. 

Dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar tersebut, bank diwajibkan 

mengikuti berbagai ketentuan dan pedoman yang mengatur pelaksanaan tata 

kelola agar perbankan mempunyai tata kelola perusahan yang kuat. Kelemahan 

dan kegagalan mekanisme tata kelola perusahaan selain mencerminkan gagalnya 

tata kelola disuatu bank juga dapat menjadi pertimbangan penyebab krisis 

keuangan global (Tarchouna, Jarraya, & Bouri, 2017). Besarnya nilai NPL dapat 

mencerminkan gagalnya bank menerapkan mekanisme tata kelolanya namun, jika 

terdapat kecilnya nilai NPL maka dapat mencerminkan suksesnya tata kelola yang 

dijalankan oleh perbankan tersebut sehingga dapat mempengaruhi kualitas 

pinjaman sebagai pendapatan bagi perbankan (Love & Rachinsky, 2015).  

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu  

Penelitian dengan topik non performing loan telah banyak diteliti oleh 

penelitian sebelumnya. Tarchouna et al. (2017) melakukan penelitian mengenai 
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mekanisme tata kelola perusahaan terhadap NPL di Amerika Serikat, dengan 

menggunakan beberapa pengukuran tata kelola perusahaan yang terbagi menjadi 3 

variabel tata kelola untuk mengetahui efektifitas terhadap pengurangan NPL. 

Ukuran sampel penelitian yang mereka gunakan adalah 184 bank komersial di AS 

dan menyoroti dampak dari krisis keuangan global yang sedang terjadi dengan 

menggunakan satu variabel kontrol. Periode sampel yang diambil dalam 

penelitian tersebut tahun 2000 hingga tahun 2013. Variabel independen yang 

digunakan terdiri 3 jenis yaitu indeks tata kelola perusahaan, makroekonomi, dan 

spesifik bank. Adapun indeks tata kelola perusahaan terdiri dari ukuran dewan, 

dewan independen, kepemilikan direktur, kepemilikan mayoritas, dan dualitas 

CEO. Spesifik bank terdiri dari ukuran bank, ketentuan kerugian pinjaman, dan 

diversifikasi peluang. Makroekonomi meliputi tingkat suku bunga, krisis, dan 

tingkat pengangguran dan variabel kontrol yang digunakan yaitu risiko pasar 

keuangan. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian Indeks tata kelola perusahaan terhadap non 

performing loan di Amerika Serikat, sumber: Tarchouna et al. (2017). 

 Chaibi dan Ftiti (2015) juga meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

NPL dari bank komersial di Perancis dan Jerman selama tahun 2005 hingga tahun 

2011 dengan menggunakan 147 sampel bank Perancis dengan 1.029 pengamatan 

dan 133 sampel bank Jerman dengan 931 pengamatan. Penelitian tersebut hanya 

menggunakan variabel makroekonomi dan spesifik bank untuk mengetahui 

kualitas pinjaman, sama dengan variabel makroekonomi dan variabel spesifik 

bank yang dilakukan Tarchouna et al. (2017) dalam penelitiannya Chaibi dan Ftiti 

(2015) menambahkan variabel makroekonomi berupa pertumbuhan GDP, nilai 

tukar, dan variabel spesifik bank berupa inefficiency, leverage, rasio solvabilitas, 

dan profitabilitas.  
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Anjom dan Karim (2016) melakukan penelitian dengan variabel 

makroekonomi dan faktor spesifik bank dan ditambah dengan pengukuran rasio 

untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi NPL di negara SAARC seperti 

Banglades. Data penelitian yang diambil yaitu dari periode 2010 hingga periode 

2014 dengan sampel yang diambil sebanyak 10 bank komersial yang terdaftar di 

Bursa Efek Dhaka. Alasan hanya menggunakan 10 sampel bank komersial karena 

hanya bank tersebut yang memiliki sekitar 50% dari aset sistem perbankan 

Banglades serta yang menyediakan data yang lebih memadai dibandingkan 

dengan yang bank lain. Variabel spesifik bank yang digunakan yaitu pertumbuhan 

pinjaman, pengembalian ekuitas, pengembalian aset, non interest Income to total 

income ratio, total loan to asset ratio, total loan to deposit ratio, operating 

expense to operating income ratio, total capital to total asset ratio, dan total 

liabilities to total asset ratio. Variabel makroekonomi yang digunakan yaitu 

tingkat pertumbuhan tahunan dari GDP, tingkat suku bunga riil, tingkat inflasi, 

dan public debt.  

Ghosh (2015) melakukan penelitian untuk mengkaji tingkat spesifik 

industri perbankan, kondisi ekonomi regional, serta faktor penentu ekonomi 

daerah terhadap kredit macet. Sampel yang digunakan yaitu semua bank 

komersial dan lembaga keuangan di 50 bagian Negara Amerika Serikat untuk 

periode 1984 hingga periode 2013. Variabel tingkat spesifik industri perbankan 

meliputi pertumbuhan kredit, kapitalisasi bank, provisi kerugian pinjaman, 

diversifikasi bank, profitabilitas bank, efisiensi operasional dan ukuran bank. 

Variabel kondisi ekonomi regional yaitu state economic activity, tingkat inflasi 
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daerah, state housing price index dan state home ownership rates. Variabel faktor 

penentu ekonomi daerah yaitu suku bunga riil dan federal public finances. 

Amin, Imam, dan Malik (2019) meneliti masalah kredit macet yang 

parah dalam ekonomi dan dengan modal terbatas serta berpenghasilan rendah 

dengan memeriksa bukti penurunan rasio kredit macet di bank umum 

konvensional di Bangladesh. Data tingkat bank untuk studi ini dikumpulkan dari 

laporan tahunan bank-bank di Bangladesh, yang diperoleh secara lokal. Setiap 

laporan berisi laporan lengkap keuangan yang diaudit dan pengungkapan 

terperinci tentang pengaturan dan struktur tata kelola perusahaan bank. Periode 

sampel mencakup 13 tahun, dari tahun 2000 hingga 2012. Secara keseluruhan, 

penelitian tersebut dapat menemukan laporan untuk 26 bank komersial, termasuk 

4 bank pemerintah dan 22 bank komersial domestik swasta. Variabel yang 

digunakan adalah tata kelola internal terdiri dari founders-controlled bank, 

kepemilikan institusional, dewan independensi, kegiatan komite audit. Kualitas 

manajemen yang terdiri dari inefficiency dan pemantauan pasar yang terdiri dari 

big 4 auditor, credit rating, public listing. Variabel kontrol tingkat bank yang 

terdiri dari ukuran bank, kapitalisasi, pinjaman, directed loans, tingkat 

pertumbuhan pinjaman dan new bank. Faktor tingkat makro terdiri dari 

pertumbuhan ekonomi dan financial development. 
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Gambar 2.2 Model Penelitian Penentu spesifik industri perbankan dan ekonomi 

regional terhadap non performing loans di Amerika Serikat, sumber: Ghosh 

(2015). 

 Ahmad, Guohui, Hassan, Naseem, dan Rehman (2016) meneliti peran 

tata kelola perusahaan pada pinjaman bermasalah dari sektor perbankan di 

Pakistan. Sampel dalam penelitian tersebut mencakup semua jenis bank milik 

negara, bank swasta, dan bank swasta asing yang beroperasi di Pakistan. 

Penelitian tersebut menggunakan data sekunder dalam rentang waktu 1996 hingga 

2007 dengan variabel independen berupa ukuran dewan, dewan independen, 

konsentrasi kepemilikan, dan government form. 
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bank komersial pedesaan selama 2006 hingga 2012. Penelitian tersebut memiliki 

5 variabel independen yaitu tingkat pertumbuhan pinjaman, ukuran bank, equity 

ratio, tingkat pertumbuhan deposito, dan capital adequacy ratio.  

 Penelitian lainnya dilakukan oleh Saada (2017) meneliti pengaruh 

kualitas kontrol pada kredit bermasalah dari bank-bank yang terdaftar di Tunisian 

dengan 11 sampel bank yang terdaftar selama periode 2010 hingga periode 2015. 

Penelitian tersebut menggunakan 6 variabel independen dan 6 variabel kontrol. 

Variabel independen yang digunakan yaitu direktur institusional, direktur asing, 

direktur yang mewakili negara, komite audit, komite kredit, komite risio dan 

variabel kontrol terdiri dari nature of report, ukuran perusahaan audit, kinerja 

perbankan, ukuran bank, pertumbuhan ekonomi, indeks informasi kredit, dan 

inflasi. 

Umar (2018) melakukan penelitian untuk mengeksplorasi penentu 

spesifik makroekonomi dan industri perbankan dari kredit macet di Negara Cina. 

Penelitian tersebut menggunakan sampel bank mulai dari 2005 hingga 2014 

dengan menggunaka variabel makroekonomi yang terdiri dari persentase 

perubahan dalam produk domestik bruto, bank spread, suku bunga efektif, 

persentase perubahan harga konsumen, nilai tukar renminbi, utang publik terhadap 

rasio GDP, dan variabel spesifik industri perbankan yang terdiri dari efisiensi 

operasional bank, diversifikasi, perilaku pengambilan risiko bank, konsentrasi 

kepemilikan, pertumbuhan kredit, bank leverage, cadangan kerugian pinjaman 

terhadap rasio pinjaman yang mengalami penurunan nilai, dan profitabilitas 
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Castro (2013) meneliti hubungan prkembangan ekonomi makro dan 

risiko kredit perbankan di Negara Yunani, Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Italia 

dengan periode 1997 hingga periode 2011 dan variabel independen growth rate of 

real gross domestic product, tingkat pengangguran, suku bunga jangka panjang, 

suku bunga riil, interest rate spread, pertumbuhan kredit, private indebtedness, 

public debt, tingkat pertumbuhan saham tahunan, growth rate share quarter, 

quarterly housing price index, nilai tukar riil efektif, inflasi, dan krisis keuangan. 

Love dan Rachinsky (2015) melakukan penelitian tentang hubungan 

antara tata kelola perusahaan dan kinerja oprasional di bank dengan menggunakan 

107 sampel  bank di Rusia dan 50 bank di Ukraina yang disurvei oleh 

International Financial Corporation in 2003. Penelitian tersebut memiliki 

variabel kinerja bank sebagai variabel dependen, variabel tata kelola sebagai 

variabel independen terdiri dari size, modal sendiri, pinjaman, pemegang saham, 

foreign, state, central region sebagai variabel kontrol.    

Ozili (2017) meneliti hubungan antara kredit macet NPL dengan sektor 

pengembangan keuangan diseluruh perbankan. Sampel bank yang akan diambil 

merupakan bank swasta, negara, maupun bank asing. Dalam penelitian ini 

terdapat variabel independen terdiri atas cost to income ratio, loan to deposit 

ratio, rasio pendapatan non-bunga terhadap total pendapatan, regulasi modal, 

coverage ratio, ukuran sektor perbankan, tingkat intermediasi keuangan, foreign 

bank presence, banking competitiveness, stabilitas bank, konsentrasi perbankan 

dan indikator krisis perbankan. 
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Jimenez, Lopez, dan Saurina (2013) meneliti tentang apakah nilai 

waralaba memiliki peranan penting dalam membatasi risiko kredit bermasalah 

NPL di Spanyol. Variabel yang digunakan adalah NPL, gross domestic product, 

size, loan ratio, ROA, number of banks, C5 yang merupakan perwakilan 5 bank 

besar di provinsi, dan index of concentration. 

Vatansever dan Hepsen (2013) meneliti hubungan antara indikator 

ekonomi makro, faktor tingkat bank dan rasio kredit bermasalah di Turki. Periode 

dalam penelitian ini yaitu Januari 2007 hingga Maret 2013, dengan menggunakan 

variabel rasio utang, rasio pinjaman terhadap aset, indeks kepercayaan sektor riil, 

indeks harga konsumen, perubahan pasokan uang, tingkat bunga, pertumbuhan 

GDP Turki, pertumbuhan GDP Zona Euro, dan volatilitas indeks pasar saham, 

indeks produksi industri, istanbul stock exchange 100 index, inefficiency ratio, 

tingkat pengangguran, laba atas ekuitas dan capital adequacy ratio. 

Messai dan Jouini (2013) meneliti faktor-faktor penentu kredit macet 

untuk 85 bank di Negara Italia, Yunani, dan Spanyol dalam periode 2004 hingga 

periode 2008, dengan variabel makroekonomi dan variabel spesifik terhadap bank. 

Variabel makroekonomi termasuk tingkat pertumbuhan GDP, tingkat 

pengangguran dan tingkat bunga riil sehubungan dengan variabel spesifik yang 

dipilih untuk pengembalian aset, perubahan pinjaman dan cadangan kerugian 

pinjaman terhadap total rasio pinjaman. 

Makri, Tsagkanos, dan Bellas (2014) meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kredit macet (NPL) dari sistem perbankan Zona Euro 

untuk periode 2000 hingga periode 2008. Penelitian tersebut menggunakan 
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variabel makro yaitu persentase pertumbuhan tahunan produk domestik bruto, 

utang publik dari produk domestik bruto, pengangguran dan variabel mikro 

seperti rasio pinjaman terhadap deposito, pengembalian aset, laba atas ekuitas. 

Kingu (2018) meneliti penentu kredit tidak berperforma khusus bank 

dengan bukti empiris dari bank umum di Tanzania. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder dari 16 laporan keuangan yang telah diaudit dan terdaftar bank 

komersial di Tanzania yang telah ada sejak 2007 hingga 2015. Semua bank 

komersial yang telah beroperasi selama kurang dari tiga tahun selama periode 

penelitian tidak termasuk. Sampel 16 dari populasi 36 bank sengaja dipilih 

berdasarkan ketersediaan data keuangan dan dikategorikan berdasarkan ukuran 

aset, ukuran pinjaman, posisi kewajiban, modal, dan pendapatan. Bank yang 

dipilih mewakili sekitar 75 persen dari semua ukuran aset bank, ukuran pinjaman, 

posisi kewajiban, dan modal dan pendapatan, oleh karena itu sampel tersebut 

cukup mewakili populasi. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran bank, 

tingkat pertumbuhan pinjaman, tingkat pertumbuhan aset, tingkat pertumbuhan 

deposito, capital adequacy, net interest margin, cost to income ratio dan loan to 

asset ratio.  

Kuzucu dan Kuzucu (2019) meneliti faktor-faktor penentu kredit macet 

(NPL) di negara berkembang dibandingkan melakukannya di negara maju. 

Penelitian tersebut dilakukan selama krisis keuangan sebelum dan sesudah, 

setelah krisis keuangan global 2008 lembaga keuangan global menderita banyak 

masalah, terutama kredit macet. Banyak lembaga keuangan yang didirikan runtuh, 

khususnya negara-negara maju barat dan bank-bank telah mengalami masalah 
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dengan kredit macet (NPL) sejak 2008. Angka-angka menunjukkan bahwa krisis 

keuangan global tahun 2008 mengakibatkan peningkatan besar-besaran NPL di 

negara-negara berkembang dan maju. Dalam penelitian ini menggunakan variabel 

efek spesifik bank dan spesifik negara yaitu first lag of NPL, modal bank, kredit 

domestik, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, tingkat inflasi, nilai tukar, saldo 

akun saat ini, foreign direct investments (FDI). Sebagian besar studi empiris 

berfokus pada bank-bank Eropa dan bank-bank Amerika Serikat. 

 

Gambar 2.3 Faktor-Faktor penentu non performing loan dari Sektor Perbankan di 

Yordania, sumber: Rajha (2017). 

 Rajha (2017) meneliti faktor-faktor penentu kredit macet di sektor 

perbankan Yordania selama periode 2007 hingga periode 2012. Penelitian tersebut 

menggunakan faktor-faktor ekonomi makro dan spesifik bank untuk 

mengidentifikasi penentu NPL bank Yordania. Adapun variabel faktor spesifik 

bank yaitu rasio total aset pinjaman dan ukuran bank. Variabel faktor ekonomi 

makro yaitu pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi serta variabel krisis 

keuangan global menyebabkan tingginya kredit macet di Yordania. Ekanayake et 

al. (2013) sebelumya juga meneliti hal yang sama di Guyana. Dengan 
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menggunakan variabel ekonomi makro dan variabel spesifik bank. Untuk menguji 

hubungan antara kredit macet penelitian tersebut mencakup 10 tahun yaitu tahun 

1994 hingga 2004. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen  

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Terhadap Non Performing Loan 

Ahmad et al. (2016) menyatakan ukuran dewan adalah variabel yang 

penting untuk menentukan tata kelola perusahaan. Ukuran dewan merupakan 

jumlah dari dewan direksi. Dewan direksi adalah mekanisme pengendalian 

internal yang paling penting untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam 

pengambilan keputusan dan meningkatkan kontrol perusahaan (Shleifer et al., 

2012).  

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adams dan 

Mehran (2003), dan Hermalin dan Weisbach (2003) bahwa ukuran dewan 

perbankan jauh lebih besar dari pada ukuran dewan perusahaan manufaktur, 

ukuran dewan perbankan jauh lebih besar menunjukkan bahwa perbankan 

memiliki aturan ketat jika dibandingkan dengan perusahaan bukan perbankan 

sehingga menyebabkan ukuran dewan dalam industri perbankan memiliki latar 

belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Perbedaan ukuran dewan disektor 

perbankan bertujuan agar kinerja perbankan dapat meningkat dan bisa 

meminimalisir NPL.   

Adams dan Mehran (2003), Ahmad et al. (2016), Hermalin dan 

Weisbach (2003) dan Tarchouna et al. (2017), Shleifer et al. (2012) ukuran dewan 
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memiliki pengaruh signifikan positif terhadap NPL, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan sebelumnya oleh Iqbal, Nawaz, dan Ehsan (2018) dan Ozili 

(2017) menyatakan ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. 

2.3.2 Pengaruh Dewan Independen Terhadap Non Performing Loan 

Menurut Faatihah, Fuzi, Abdul, dan Julizaerma (2016) dewan direksi 

adalah badan kolektif yang harus bertindak demi kepentingan pemegang saham. 

Dewan membutuhkan kombinasi direktur eksekutif dan non-eksekutif untuk 

mengejar kepentingan pemegang saham. Direktur non-eksekutif di dewan tidak 

akan dapat melaksanakan tugas mereka secara efektif, kecuali mereka independen 

dari manajemen dan memastikan mereka memberikan penilaian bisnis yang tidak 

memihak (Faatihah et al., 2016).  

Pemantauan yang efektif dan tata kelola bank yang baik membangun 

komposisi anggota dewan harus seimbang dan terdiri dari direktur independen 

(Amran & Manaf, 2014; Faatihah et al., 2016). Independensi dewan dapat 

bertindak sebagai kekuatan penyeimbang antara dewan dan manajemen (Rashid, 

2018). Amran dan Manaf (2014) menegaskan bahwa direktur non-eksekutif 

meningkatkan efektivitas pengendalian internal karena sebagian besar direktur 

non-eksekutif adalah agen keputusan penting di perusahaan lain Amran dan 

Manaf (2014) juga merekomendasikan setidaknya sepertiga anggota dewan harus 

terdiri dari direktur non-eksekutif independen agar dewan menjadi efektif.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad et al. (2016) dan Tarchouna 

et al. (2017) menemukan  hubungan dewan independen dengan NPL 

menghasilkan signifikan positif, sedangkan Amin, Imam, dan Malik (2019) 
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melakukan penelitian yang menemukan hubungan dewan independen dengan 

NPL tidak signifikan. 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Direktur Terhadap Non Performing Loan 

Tarchouna et al. (2017) bahwa kepemilikan direksi sangat berkontribusi 

terhadap indeks tata kelola perusahaan dibandingkan dengan tata kelola 

perusahaan lainnya yang terkait dengan struktur dewan. Kepemilikan eksekutif 

bank yang lebih besar memberikan insentif kepada manajer untuk bekerja demi 

kepentingan pemegang saham terbaik (Zagorchev & Gao, 2015). Jika 

dibandingkan dengan struktur bank tanpa penyelarasan insentif yang tepat, bank 

dengan kepemilikan eksekutif yang lebih besar dapat mengambil berbagai jenis 

risiko untuk perusahaan sehingga semakin tinggi tingkat kepemilikan direktur 

maka semakin baik pula direktur dalam bertindak. Singkatnya jika direktur secara 

efektif dalam mengelola bank maka semakin baik pula kinerja bank dan 

kemungkinan bank terhindar dari resiko kredit semakin besar.   

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad et al. (2016), Chaibi dan Ftiti 

(2015), Hasan dan Wall (2004), Tarchouna et al. (2017) menunjukan bahwa 

hubungan kepemilikan direktur dengan NPL menunjukan signifikan positif, 

sedangkan Boudriga, Boulila Taktak, dan Jellouli (2009) melakukan penelitian 

yang menunjukan hubungan kepemilikan direktur dengan NPL tidak signifikan. 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Mayoritas Terhadap Non Performing Loan 

Tarchouna et al. (2017) menegaskan bahwa kepemilikan mayoritas 

berpengarush positif dalam mengendalikan manajemen bank komersial AS, 

pemegang saham mayoritas tampaknya memiliki lebih banyak insentif daripada 
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yang kecil yang menimbulkan peran efektif dalam tata kelola perusahaan. 

Soeindra dan Tandeliin (2016) berpendapat pemilik perusahaan yang memiliki 

pengaruh besar dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan adalah pemilik 

mayoritas. Jika dibandingkan dengan kepemilikan direksi, kepemilikan mayoritas 

perusahaan dapat menjalani fungsi pengawasan secara lebih efisien, karena biaya 

keseluruhan untuk pemilik minoritas untuk mendapatkan informasi lebih besar 

dari pada biaya untuk kepemilikan mayoritas untuk mendapatkan informasi yang 

sama, sehingga tingginya kepemilikan saham mayoritas menunjukan kinerja 

perbankan menjadi lebih baik dengan dibuktikan rasio NPL yang semakin kecil 

(Soeindra & Tandeliin, 2016).  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad et al. (2016), Chaibi dan Ftiti 

(2015), Hasan dan Wall (2004), Tarchouna et al. (2017), Soeindra dan Tandeliin 

(2016) menunjukan bahwa hubungan ketentuan keepemilikan mayoritas dengan 

NPL menghasilkan signifikan positif, sedangkan Boudriga, Boulila Taktak, dan 

Jellouli (2009), Tuo (2016), Zeng (2012) melakukan penelitian menunjukan 

hubungan kepemilikan mayoritas dengan NPL tidak signifikan. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Bank Terhadap Non Performing Loan 

Dalam asumsi too big to fail banyak bank besar mengambil risiko yang 

berlebihan. Too big to fail telah memainkan peran penting dalam beberapa krisis 

perbankan diseluruh dunia yang telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir 

(Chaibi & Ftiti, 2015). Too big to fail menjelaskan bahwa bank yang lebih besar 

cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena disiplin pasar tidak 

dikenakan oleh kreditur mereka, yang mengharapkan perlindungan pemerintah 
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jika terjadi kegagalan bank (Chaibi & Ftiti, 2015). Akibatnya bank mengambil 

banyak risiko seperti meningkatkan leverage mereka, meningkatkan pinjaman 

kepada peminjam yang buruk, dan akibat risiko tersebut menyebabkan bank 

memiliki lebih banyak NPL.  

Penelitian Amin et al. (2019), Chaibi dan Ftiti (2015), Greenidge dan 

Grosvenor (2010), Jimenez, Lopez, dan Saurina (2013), Kumar (2015), Louzis, 

Vouldis, dan Metaxas (2012), Ranjan dan Dhal (2003), Tarchouna et al. (2017) 

menemukan hubungan positif antar ukuran dengan NPL. Literatur lain 

menemukan dampak negatif untuk ukuran bank pada risiko NPL. Saada (2017), 

Ekanayake et al. (2013),  Hu et al.  (2004), Ozili (2017), dan Rajha (2017) 

menemukan ukuran bank tidak signifikan terhadap pengaruh besar kecilnya angka 

NPL. 

2.3.6 Pengaruh Ketentuan Kerugian Pinjaman Terhadap Non Performing 

Loan 

Ketentuan kerugian pinjaman dianggap sebagai cara mengendalikan 

kerugian pinjaman yang diantisipasi, dan memungkinkan deteksi dan cakupan 

tingkat kerugian kredit yang tinggi untuk pinjaman bank (Chaibi & Ftiti, 2015). 

Akibatnya, bank yang mengantisipasi tingginya tingkat kerugian modal harus 

membangun ketentuan yang lebih tinggi untuk mengurangi volatilitas laba (Hasan 

& Wall, 2004). Dalam memberikan pinjaman kepada peminjam, ada 

kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali pinjaman karena peminjam 

mungkin gagal bayar. Jika itu terjadi, sebagian atau seluruh jumlah pinjaman 

mungkin tidak dapat dipulihkan dan menyebabkan kenaikan NPL. Oleh karena 
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itu, bank diwajibkan oleh regulator perbankan untuk membuat ketentuan yang 

tepat untuk kerugian dari pinjaman yang gagal bayar. Bank tidak mungkin dapat 

mengumpulkan sebagian atau seluruh jumlah yang jatuh tempo pokok dan bunga 

sesuai dengan persyaratan kontrak perjanjian pinjaman (Yaziz, 2010). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ahmad et al. (2016), Chaibi dan Ftiti 

(2015), Hasan dan Wall (2004), Tarchouna et al. (2017) menunjukan bahwa 

hubungan ketentuan kerugian pinjaman dengan NPL menghasilkan signifikan 

positif, sedangkan Boudriga et al. (2009) melakukan penelitian yang 

menghasilkan hubungan ketentuan kerugian pinjaman dengan NPL tidak 

signifikan. 

2.3.7 Pengaruh Diversifikasi Peluang Terhadap Non Performing Loan 

Diversifikasi peluang merupakan gambaran ketergantungan bank pada 

beragam jenis pendapatan selain dari pendapatan bunga (Tarchouna et al., 2017). 

Diversifikasi peluang dapat dikaitkan dengan kualitas pinjaman karena 

pendapatan selain bunga tersebut dapat disalurkan bentuk kredit shingga kegiatan 

bank dalam pengkreditan dapat terus berjalan dan menurunkan rasio NPL.  

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Chaibi dan Ftiti (2015), dan 

Tarchouna et al. (2017) menemukan bahwa diversifikasi peluang berpengaruh 

signifikan positif terhadap NPL. Chaibi dan Ftiti (2015) melakukan penelitian 

tersebut di negara yang berbeda yaitu Prancis dan Jerman dan menghasilkan 

signifikan positif tersebut di Negara Prancis sedangkan di Negara Jerman 

menghasilkan diversifikasi peluang menghasilkan tidak signifikan terhadap NPL. 

Anjom dan Karim (2016), Louzis et al. (2012), Umar (2018), dan Ozili (2017) 
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juga menemukan hubungan tidak signifikan antara diversifikasi peluang dengan 

NPL. 

2.3.8 Pengaruh Tingkat Suku Bunga Terhadap Non Performing Loan 

Tingkat bunga merupakan kondisi penting lainnya dari risiko terjadinya 

NPL karena mempengaruhi beban utang yang harus dibayar (Castro, 2013). Suku 

bunga memiliki efek langsung pada tingkat kemudahan jasa pinjaman. Kenaikan 

suku bunga menyebabkan kenaikan beban utang, dan akibatnya melemahkan 

kapasitas pembayaran utang peminjam yang mengarah ke tingkat NPL yang lebih 

tinggi (Louzis et al., 2012).  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Castro (2013), Chaibi dan Ftiti 

(2015), Ekanayake et al. (2013), Greenidge dan Grosvenor (2010), Kumar (2015), 

Macit (2012), Tarchouna et al. (2017), Vatansever dan Hepsen (2013) 

menunjukan hubungan tingkat suku bunga memiliki hubungan signifikan positif 

terhadap NPL. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anjom 

dan Karim (2016), Ghosh (2015), Vatansever dan Hepsen (2013) menunjukan 

hubungan tingkat  suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap NPL. 

2.3.9 Pengaruh Tingkat Pengangguran Terhadap Non Performing Loan 

Tingkat pengangguran dapat mempengaruhi kemampuan individu atau 

perusahaan untuk membayar hutang dan mencerminkan situasi ekonomi suatu 

negara. Castro (2013) menyatakan tingkat pengangguran akan mempengaruhi 

aliran arus kas dari rumah tangga secara negatif sehingga meningkatkan beban 

untuk membayar utang. Peningkatan pengangguran bagi perusahaan dapat 

menandakan penurunan produksi sebagai konsekuensi dari penurunan efektivitas, 
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hal ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dan kondisi utang 

menjadi rapuh dalam pembayaran kepada bank dan menyebabkan besarnya angka 

NPL bagi sektor perbankan.  

Chaibi dan Ftiti (2015), Dimitrios, Helen, dan Mike (2016), Daniel dan 

Octavian (2018), Iraya, Mwangi, dan Muchoki (2015), Kumar (2015), Louzis, 

Vouldis, dan Metaxas (2012), Tarchouna et al (2017) menemukan tingkat 

pengangguran mempunyai hubungan signifikan positif terhadap NPL karena 

kenaikan angka pengangguran dapat menurunkan kemampuan peminjam 

(nasabah) untuk mengembalikan kredit. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vatansever dan Hepsen (2013) dan Kuzucu dan Kuzucu (2019) 

menemukan hubungan tidak signifikan terhadap NPL dikarenakan tingkat 

pengangguran tidak dapat menggambarkan kondisi dan kemampuan debitur dalam 

mengembalikan kreditnya sehingga besar atau kecilnya tingkat pengangguran 

tidak dapat mempengaruhi angka NPL. 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Dalam penelitian ini variabel tata kelola yang digunakan terbagi menjadi 

tiga bagian yaitu indeks tata kelola perusahaan, spesifik bank, dan mikroekonomi. 

Index tata kelola perusahaan terdiri dari dewan independen, ukuran dewan, 

kepemilikan direktur, dan kepemilikan mayoritas. Sedangkan spesifik bank terdiri 

dari ukuran bank, ketentuan kerugian pinjaman, dan diversifikasi peluang. 

Kemudian makroekonomi terdiri dari tingkat suku bunga, dan tingkat 
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pengangguran. Adapun model Penelitian yang digunakan merupakan replikasi 

dari penelitian (Tarchouna, Jarraya, & Bouri, 2017). 

 

Gambar 2.4 Model penelitian analisis pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

non performing loan, sumber: Data sekunder diolah, 2019. 

Masing-masing tiga jenis variabel tata kelola perusahaan yaitu indeks tata 

kelola perusahaan, spesifik bank, dan makroekonomi yang digunakan memiliki 

hasil pengaruh yang berbeda terhadap non performing loan, karena itu tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan, spesifik 

bank, dan makroekonomi memiliki peran aktif dalam pengaruh non performing 

loan yang dihadapi perbankan. Oleh karena itu hipotesis penelitian dari kerangka 

model penelitian tersebut adalah: 

H1 : Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap non performing 

loan. 

Indeks tata kelola perusahaan bank
Ukuran Dewan
Dewan Independen
Kepemilikan Direktur
Kepemilikan Mayoritas

Spesifik Bank
Ukuran Bank
Ketentuan Kerugian Pinjaman
Diversivikasi Peluang

Makroekonomi
Tingkat Suku Bunga
Tingkat Pengangguran

Non Performing Loans
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H2 : Dewan independen berpengaruh signifikan positif terhadap non performing 

loan. 

H3 : Kepemilikan direktur berpengaruh signifikan positif terhadap non 

performing loan. 

H4 : Kepemilikan mayoritas berpengaruh signifikan positif terhadap non 

performing loan. 

H5 : Ukuran bank berpengaruh signifikan positif terhadap non performing loan. 

H6 : Ketentuan kerugian pinjaman berpengaruh signifikan negatif terhadap non 

performing loan. 

H7 : Diversifikasi peluang berpengaruh signifikan negatif terhadap non 

performing loan. 

H8 : Tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap non performing 

loan. 

H9 : Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap non 

performing loan. 
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