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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Profitabilitas 

 

Profitabilitas memiliki pengertian yaitu ukuran kemampuan terhadap 

suatu perusahaan untuk mendapatkan laba yang dimiliki perusahaan untuk setiap 

tahunnya. Profitabilitas merupakan bagian dari hasil kinerja perusahaan yang 

diinginkan oleh para pemilik saham dalam usaha yang dijalankan selama 

perusahaan tersebut beroperasional (Sabir, Ali, & Habbe, 2012).  

Perusahaan yang berdiri harus mampu memperoleh laba (profit) sehingga 

dapat dikatakan wajar jika profitabilitas menjadi patokan para pemegang saham 

agar dapat menempatkan modal yang dimilikinya kepada perusahaan tersebut. 

Tingkat profitablitas yang stabil dapat menjadi dasar analis untuk tolak ukur jika 

sebuah perusahaan mampu untuk mendapatkan laba serta dapat mempertahankan 

laba yang didapat dari bisnis yang dijalankan dengan memperoleh return yang 

lebih dibandingkan dengan resiko yang didapat (Prihadi, 2008). 

Profitabilitas yang digunakan terhadap penelitian yang dilakukan ini 

dengan menggunakan perhitungan tingkat pengembalian aset. Tingkat 

pengembalian aset adalah salah satu dari indikator yang mampu untuk menjadi 

tolak ukur keuntungan ataupun profitabilitas yang didapatkan oleh pihak bank. 

Pengukuran tingkat pengembalian aset mampu mempresentasikan keahlian suatu 

perusahaan yang beroperasional untuk menggunakan kepimilikan terhadap aset 

yang terdapat pada  sebuah perusahaan (Zulfikar, 2014). 

Profitablitias yang diukur dengan rasio untuk menjadi tolak ukur keahlian 

pada perusahaan dalam mendapatkan laba perusahaan yang berasal pada aktivitas 
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operasional perusahaan. Rasio profitabilitas biasanya dapat dianggap sebagai rasio 

rentanbilitas yang dapat berguna untuk mengukur efektifitas manajemen dalam 

perusahaan dalam mengelola operasional pada perusahaan. Pengukuran ini dapat 

terjadi apabila perusahaan dapat melakukan komparasi terhadap elemen-elemen 

yang terdapat dalam laporan keuangan laba rugi maupun neraca (Mamatzakis & 

Bermpei, 2016). 

 

2.2 Keterkaitan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank 

Pengertian mengenai profitabilitas adalah komponen pada perusahaan 

yang selalu dipantau oleh pemegang saham maupun calon investor. Penyaluran 

kredit adalah suatu aktivitas yang dijalani yang bertujuan untuk menggencot 

profitabilitas perbankan. Saat melakukan aktivitas penyaluran kredit dipastikan 

akan terjadi kredit yang tidak dapat tertagih ataupun kredit bermasalah. Kondisi 

ini merupakan situasi umum dimana sering terjadi untuk perbankan namun 

memiliki risiko yang tinggi dikarenakan kondisi tersebut dapat menyebabkan 

penurunan pada tingkat profitabilitas bank tersebut (Abiola & Olausi, 2014). 

Ukuran bank menunjukkan suatu kondisi dimana kemampuan bank 

tersebut untuk memberikan kredit untuk masyarakat yang membutuhkan. Bank 

pada dasarnya mengelompokkan aset yang dipunya menjadi dua pembagian, yaitu 

aset lancar dan aset tetap. Hal ini disebabkan oleh ukuran terhadap suatu bank 

yang dapat diketahui melalui total aset. Total aset suatu bank mampu 

mempresentasikan harta yang diperoleh oleh perusahaan tersebut dan ukuran 

bank. Pemberian kredit yang diberikan dari pihak bank yang diberikan ke 

masyarakat adalah bagian dari aset perusahaan. Tingginya kenaikan kredit yang 
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lancar diberikan kepada masyarakat, sehingga keuntungan yang didapatkan pihak 

bank semakin sesuai dengan keinginan perusahaan (Kutum, 2017).  

Pendapatan bunga bersih bank dapat dianggap sebagai salah satu 

indikator yang mampu membuat profitabilitas bank tersebut menjadi meningkat. 

Perbandingan antara pendapatan bunga bersih yang diterima oleh bank dengan 

rata-rata aktiva produktif yang dimiliki pada suatu bank. Pada Aktiva produktif 

dimiliki bank, dimaksud adalah aktiva produktif mampu mendatangkan 

keuntungan untuk bank berupa bunga (Nawaf, 2015). Penilaian terhadap kualitas 

aktiva bank adalah kemampuan bank dalam melakukan penyediaan dana pada 

bank agar mendapatkan pendapatan berupa kredit yang disalurkan kepada 

masyarakat, surat berharga milik perusahaan, penempatan dana yang dimiliki 

bank kepada bank lainnya, kewajiban atas surat berharga yang dibeli dan akan 

dijual kembali, serta transaksi yang ada pada rekening administratif dan wujud 

lain persediaan yang terdapat pada dana lainnya (Menicucci & Paolucci, 2016). 

Selain menjaga kualitas aktiva produktif, perlu juga menjaga pendapatan 

bunga bersih dengan memperhatikan suku bunga. Untuk mendapatkan keuntungan 

yang diinginkan secara maksimal selalu ada risiko yang sepadan yang akan 

diterima perusahaan, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang 

semakin tinggi sehingga semakin besar risiko yang akan didapat. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingginya suku bunga yang diberikan kepada masyarakat. 

Kenaikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan berkatian erat terhadap 

berubahnya nilai pada suku bunga yang disebut NIM (Net Interest Margin), yaitu 

penerimaan pendapatan pada perusahaan berupa bunga yang dikurangi dengan 

beban pada bunga yang diberikan oleh pihak perusahaan sehingga hasil dari 
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pengurangan tersebut merupakan bunga bersih yang diterima oleh perusahaan 

(Kasmir, 2014). 

Leverage merupakan rasio yang dapat dipergunakan dengan mengukur 

besarnya aktiva yang dipunyai oleh pihak bank namun dibebankan dengan hutang. 

Melalui pengukuran leverage untuk penelitian ini diukur dengan Debt Asset Ratio 

(DAR). Debt Asset Ratio (DAR) merupakan bagian dari rasio dipergunakan agar 

mampu menghitung seberapa banyak utang perusahaan yang memiliki pengaruh 

terhadap pengelolaan aktiva pada perusahaan dan solvabilitas perusahaan (Wianta 

Efendi & Adi Wibowo, 2017). Tingkat solvablitas pada bank merupakan 

kesanggupan pada bank untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang pada 

bank tersebut. Perusahaan yang dapat dikategorikan solvabel adalah perusahaan 

yang mamili aktiva dan kemampuan yang cukup membayar utang-utangnya 

(Aydemir & Ovenc, 2016). 

 

2.3 Model Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian dilakukan pengujian untuk melakukan penelitian 

terdahulu tentang pengaruh atau hubungan terhadap risiko kredit pada 

profitabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu yang menghasilkan 

penelitian yang bertolak belakang terhadap hasil yang didapat melalui pengujian 

yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Kutum (2017) 

meneliti pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank. Pada penelitian ini, 

pengujian oleh peneliti terdahulu dengan memakai tingkat pengembalian aset dan 

tingkat pengembalian modal sebagai variabel dependen. Peneliti melakukan 

penelitian dengan memakai variabel independen, yaitu credit risk dengan rasio 
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kredit bermasalah, ukuran bank, growth dengan rasio Net Interest Income (NIM), 

leverage dengan rasio Debt Asset Ratio (DAR). 

 

Gambar 2.1 Model pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas di Palestina, 

sumber: Kutum (2017) 

 Million, Matewos, dan Sujata (2015) melangsungkan pengujian 

mengenai pengaruh risiko kredit terhadap profitabilitas bank komersial di 

Ethiopia. Tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal 

dipergunakan oleh peneliti untuk melakukan pengukuran profitabilitas 

perusahaan. Rasio Non Perfoaming Loan (NPL), rasio kecakupan modal, rasio 

loan loss proviision (LLPR) sebagai variabel independen yang dipergunakan oleh 

pada peneliti ini. 

 Prasetyo (2015) meneliti analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

profitablitias perbankan dari kurun periode tahun 2005 sampai tahun 2012 di 

negara Indonesia. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada Bank Perusahaan 

Seorangaan (Persero) Badan Umum Miliik Negara (BUMN) dengan pengukuran 

kinerja keuangan perusahaan tersebut agar dapat mengetahui tingkat keuntungan 

perusahaan selama perusahaan beroperasi dengan jangka waktu ke depan. Untuk 

profitabilitas peneliti memakai pengukuran tingkat pengembalian aset untuk 
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mengukur kinerja perusahaan. Peneliti memakai variabel independen pada 

penelitian ini antara lain Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfoaming Loan 

(NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to 

Deposit Ratio (LDR), dan Net Interest Margin (NIM). Penggunaan pada variabel 

dependen dan independen yang mirip, dilakukan oleh Mismiwati (2016) 

melakukan penelitian yang sama dengan perbedaan berfokus pada PT. BPD 

Sumsel Babel. 

 

Gambar 2.2  Model analisis faktor-faktor mempengaruhi profitabilitas di 

Indonesia, sumber: (Prasetyo, 2015) 

Hymore Boahene, Dasah, dan Agyei (2012) meneliti mengenai risiko 

kredit dan profitabilitas bank di Ghana sebanyak 6 perusahaan bank komersial 

dengan kurun tahun 2005-2009. Variabel dependen yang digunakan terhadap 

penelitian tersebut dengan mempergunakan pengukuran tingkat pengembalian aset 

untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Peneliti menggunakan variabel 

independen berupa rasio Rasio Non Perfoaming Loan (NPL), ukuran perusahaan, 
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growth, leverage dengan pengukuran total keseluruhan utang yang dipunyai oleh 

perusahaan dibagi dengan total keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan 

tersebut. 

Saeed (2014) meneliti tentang hubungan industri dan faktor makro 

ekonomi terhadap pengaruh profitabilitas perbankan yang ada di Inggris sebanyak 

137 bank komersial yang beroperasi di Inggris. Namun hanya ada 73 bank 

komersial yang dapat memenuhi variabel pada penelitian tersebut. Penelitian yang 

diteliti ini menggunakan pengukuran profitabilitas dengan mempergunakan 

tingkat pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal. Selain itu peneliti 

juga menggunakan ukuran bank, capital, loan, deposits, dan liquidity untuk 

variabel independen bank dan industri serta Gross Domestic Product (GDP), 

inflation rate, serta interest rate yang digunakan untuk variabel independen makro 

ekonomi.  

Imas Purnamasari dan Nugraha (2016) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh risiko kredit pada profitabilitas perbankan yang ada di Indoneisa 

sebanyak 35 perusahaan Bank Umum Swaasta Devisa (BUSN Devisa) dengan 

jangka tahun 2010 hingga 2014. Penelitian ini memakai tingkat pengembalian aset 

untuk mengukur profitabilitas. Untuk penggunaan variabel independen yang 

dipergunakan peneliti terhadap penelitian tersebut yaitu Non Perfoaming Loan 

(NPL).  

Peneliti yang melakukan penelitian yang sama dengan proksi yang sama 

oleh Sujeewa Kodithuwakku dan Lanka (2015) dalam mengukur profibilitas 

perbankan yakni dengan tingkat pengembalian aset. Tujuan dari peneliti adalah 

untuk mengidentifikasi pengaruh resiko kredit terhadap kinerja bank. Rasio Non 
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Perfoaming Loan (NPL), loan provisions to total assets, loan provisions to total 

loan digunakan sebagai variabel independen untuk melakukan penelitian tersebut. 

Model yang berlainan dari penelitian yang telah disajikan sebelumnya 

ditemukan dalam pengujian yang diteliti oleh Alshatti (2015). Dalam penelitian 

ini menggunakan rasio kecukupan dana, provision for facilities loss dibagi net 

facilities, leverage ratio, Non Perfoaming Loan (NPL). Penggunaan tingkat 

pengembalian aset dan tingkat pengembalian modal dipergunakan oleh peneliti 

sebagai variabel dependen terhadap penelitian ini. 

Ndoka dan Islami (2016) mengadakan penelitian berupa hubungan 

manajemen risiko kredit terhadap profitabiilitas bank dari tahun 2005 hingga 2015 

dengan 16 bank yang beroperasional di Albania. Penelitian yang dilakukan 

menggunakan Rasio Non Perfoaming Loan (NPL) sebagai variabel independen. 

Peneliti melakukan penggunaan pengukuran tingkat pengembalian aset dan 

tingkat pengembalian modal sebagai variabel dependen dalam penelitian tersebut. 

Rotinsulu, Kindangen, dan Pandowo (2015) meneliti tentang metode 

peringkat berbasis resiko terhadap profitiabilitas bank negara dari tahun 2007 

hingga 2013 dengan mengambil 4 bank dari 38 bank di Indonesia. Pengukuran 

yang dipergunakan untuk melakukan pengukuran profitabilitas perbankan adalah 

dengan menggunakan tingkat pengembalian aset. Peneliti menggunakan rasio Non 

Perfoaming Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio, Net Open Position, rasio 

kecakupan modal sebagai variabel independen. 

 

2.4 Hubungan Variabel Dependen dan Independen 

2.4.1 Hubungan Kredit Bermasalah Dengan Profitabilitas 
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Pengukuran terhadap risiko kredit biasanya menggunakan pengukuran 

yang dapat dilihat dari kredit bermasalah pada bank tersebut. Kredit bermasalah 

adalah bentuk dari biaya yang menjadi beban yang harus diakui apabila kredit 

telah disalurkan ke masyarakat. Beban merupakan bagian dari salah satu bagian 

yang dapat mengurangi laba pada setiap perusahaan dalam laporan laba rugi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kutum (2017) dapat dilihat risiko kredit memiliki 

pengaruh negatif terhadap profitabilitas perusahaan. 

Prasetyo (2015) melakukan penelitian terhadap bank yang terdapat di 

Indonesia yaitu, Bank Persero BUMN yang memiliki aset yang tinggi, apabila 

perbandingan dilakukan terhadap jenis perbankan lainnya seperti, Badan Umum 

Swasta Nasional (BUSN) Non Devisa, Bank Campuran, Bank Pembangunan 

Daerah, dan Bank Asing di Indonesia. Berdasarkan pengujian yang diuji oleh 

peneliti, hasil yang ada mampu diambil kesimpulan bahwa pada umumnya setiap 

peningkatan risiko kredit dapat memperburuk profitabilitas terhadap bank 

tersebut, sehingga hubungan pada penelitian tersebut memiliki hubungan negatif.  

Hasil yang bertentangan dapat ditemukan pada penelitian yang 

dikemukakan oleh Aini (2013) dengan penelitian terhadap 61 bank yang telah 

tercatat pada bursa efek di Indonesia dengan periode tahun 2009-2011. Penelitian 

ini telah diteliti sehingga menunjukkan hasil hubungan positif pada kredit 

bermasalah terhadap profitabilitas. Peneliti berpendapat bahwa risiko kredit 

mengalami kenaikan disebabkan oleh kewajiban yang harus dilakukan oleh 

debitur sebagian besar belum terbayar, tetapi profitabilitas dapat meningkat, 

apabila kredit yang disalurkan mengalami peningkatan oleh bank, sehingga 
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kewajiban yang harus dilakukan oleh debitur yang masih belum terbayar dapat 

tertutup oleh kenaikan terhadap kredit yang diberikan bank kepada masyarakat. 

Yudiartini dan Dharmadiaksa (2016) Pengukuran terhadap profitabilitas 

perbankan diukur dengan menggunakan tingkat pengembalian aset. Peneliti 

meneliti penelitian terhadap perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 

mulai tahun 2011-2013. Peneliti memiliki pendapat kredit bermasalah memiliki 

hubungan negatif dengan profitabilitas perbankan. Peneliti mengemukakan 

pendapat bahwa semakin rendah nilai kredit bermasalah maka profitabilitas yang 

didapat akan menjadi besar, hal ini semakin rendah nilai kredit macet sehingga 

perusahaan dapat menjaga risiko timbulnya kerugian bagi pihak bank. Dengan 

melakukan pengujian ini ditemukan hasil penelitian yang serupa yang telah diuji 

oleh Setiawan (2012), Kutum (2017), Million et al. (2015).  

Pada penelitian lainnya, Zulfikar (2014) mengemukakan hasil 

penelitiannya  yaitu hubungan pada kredit bermasalah terhadap profitabilitas tidak 

memiliki hubungan. Hal tersebut dikarenakan kredit yang tidak lancar berkaitan 

terhadap bunga dan denda yang tidak terbayarkan oleh debitur. 

 

2.4.2 Hubungan Ukuran Bank Dengan Profitabilitas 

Ukuran bank terbagi atas ukuran besar dan kecil. Pada umumnya 

perusahaan bank yang memiliki ukuran kecil dikarenakan aset yang dimiliki 

belum sebanyak aset milik bank yang mempunyai aset yang tinggi sehingga 

terdapat risiko yang akan dirasakan kedepannya akan lebih tinggi saat melakukan 

penyaluran kredit. Pada ukuran bank besar, dana yang dimiliki sudah 

berkecukupan bahkan lebih dan bank dengan ukuran besar mampu untuk 
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mengembangkan bank tersebut serta mampu melakukan penyaluran kredit yang 

lebih maksimal ke masyarakat. Berdasarkan pemaparan yang ada serta 

dilakukannya pengujian oleh peneliti maka terdapat pengaruh positif antara 

ukuran bank terhadap profitabilitas (Menicucci & Paolucci, 2016). 

Banyak penelitian mengenai ukuran bank yang mempunyai pengaruh 

terhadap profitabilitas dengan hasil yang beraneka ragam. Banyak peneliti yang 

mengemukakan bahwa hasil yang telah diteliti menghasilkan adanya pengaruh 

hubungan positif seperti hasil pada pemaparan yang telah disajikan, namun 

terdapat penelitian yang menghasilkan terdapat pengaruh negatif antara hubungan 

ukuran bank pada profitabilitas. Pengaruh negatif ini terjadi disebabkan 

perusahaan tidak mampu melakukan pencapaian terhadap kawasan dan proporsi 

yang sudah telah direncanakan sebelumnya (Toumi, Viviani, & Belkacem, 2011). 

Hasil dari penelitian tersebut, terdapat hubungan negatif  terhadap profitabilitas 

juga ditemui pada hasil penelitian yang penelitinya adalah Nawaf (2015). 

Menurut Hymore Boahene et al. (2012), hasil yang didapat dari 

pengujian yang dilakukan bahwa ukuran bank pengaruh positif terhadap 

profitabilitas bank. Peneliti memiliki pendapat apabila kinerja bank dapat 

menghasilkan hasil yang memuaskan disebabkan oleh kinerja yang masksimal 

yang dilakukan oleh bank. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank untuk 

mencakup kawasan dan proporsi yang luas. Hal ini dapat dilihat apabila semakin 

besar ukuran bank tersebut, maka perusahaan mampu untuk menghasilkan kinerja 

perusahaan yang maksimal yang nanti akan menghasilkan profitabilitas yang lebih 

tinggi. 
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Menurut Aguado, Echebarria, dan Barrutia (2011), apabila jumlah aset 

pada suatu bank lebih besar dapat terwujudnya jalinan hubungan yang erat dengan 

pemerintah. Dari hasil pengujian oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa ukuran 

bank memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas. Menurut hasil yang diteliti 

dilakukan  Pradhan (2015), adanya pengaruh positif diantara variabel ukuran bank 

dengan variabel profitabilitas. 

2.4.3 Hubungan Growth Dengan Profitabilitas 

Lembaga keuangan bank merupakan bagian dari lembaga yang 

memperoleh dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran kredit ke 

masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan dari pinjaman yang 

disalurkan ke masyarakat berupa pendapatan bunga dari pembayaran kredit 

tersebut. Dari hasil yang telah diteliti oleh Kutum (2017) memaparkan bahwa 

penelitian tersebut adanya hubungan positif antara growth terhdapat tingkat 

pengembalian aset. Jika bank mengalami peningkatan pertumbuhan yang tinggi 

dan bank tersebut mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan lebih cepat jika 

dikomparasi terhadap perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang rendah. 

Ketika perusahaan berhasil meningkatkan profitabilitas maka pemegang saham 

akan merasa lebih diuntungkan. Hasil dari yang diteliti ini memiliki kesamaan 

dengan yang diteliti oleh Hymore Boahene et al. (2012), Nawaf (2015), dan Sabir, 

Ali, dan Habbe (2012). 

Zulfikar (2014) melakukan penelitian dan hasil penelitian tersebut adalah 

antara growth terdapat hubungan negatif terhadap profitabilitas. Hal ini 

dikarenakan saat bank melakukan penyaluran kredit melakukan penetapan suku 

bunga yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan 
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dikarenakan suku bunga yang diberikan tidak dapat bersaing dipasaran. Penelitian 

yang memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang didapatkan pada hasil yang 

diteliti oleh Prasetyo (2015), dan Muhamad dan Haryanto (2014) 

Hasil berbeda ditemui pada peneliti oleh Mismiwati (2016), yang 

berpendapat growth tidak memiliki hubungan terhadap profitabilitas. Tidak semua 

penurunan profitabilitas bank disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga 

bersih. Pendapatan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh keuntungan yang 

didapat dari bunga bersih dari kredit yang disalurkan ke masyarakat, tetapi dapat 

dipengaruhi oleh pendapatan maupun biaya operasional perusahaan. Penelitian 

yang serupa memiliki kesamaan hasil dari yang diteliti juga didapatkan oleh Aini 

(2013). 

2.4.4 Hubungan Leverage Dengan Profitabilitas 

Pertumbuhan terhadap suatu profitabilitas perbankan dapat dipengaruhi 

oleh leverage yang merupakan suatu bagian penting dari perusahaan untuk 

menjadi pengukur sebuah efektivitas penggunaan pada suatu utang perbankan. 

Leverage didapat dari masyarakat maupun pihak ketiga. Bank adalah sebuah 

lembaga finansial yang membutuhkan dana sehingga hal tersebut menjadi masalah 

bagi seluruh bank. Tanpa keterserdiaan dana yang cukup pada sebuah bank, maka 

bank tidak dapat berfungsi dengan baik. Dana yang diperoleh melalui utang 

mampu mempengaruhi kinerja bank tersebut. Dana yang diperoleh dapat 

digunakan oleh bank untuk meningkatkan profitabilitas, serta dapat menambah 

modal bank tersebut, sehingga perputaran aset bank tercukupi dan kinerja kuangan 

yang memuaskan (Pradhan, 2015). 
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Mailinda (2018) melakukan penelitian terhadap pengaruh leverage dan 

menjelaskan mengenai profitabilitas terhadap salah satu bank syariah yang ada di 

Indonesia periode tahun 2015-2017. Penelitian yang dilakukan memberikan hasil 

bahwa utang mampu untuk meningkatkan suatu profitablitas perusahaan. Jika 

utang tersebut digunakan untuk kepentingan sebuah perusahaan serta digunakan 

untuk tujuan mendapatkan laba maka dapat menghasilkan kenaikan profitabilitas 

pada perusahaan tersebut. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pada penggunaan 

utang pada perusahaan, maka perusahaan memiliki keinginan untuk memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan, sehingga perusahaan mampu meningkatkan 

profitabilitas. 

 Penggunaan hutang menyebabkan pengaruh kepada keuntungan 

perusahaan, sesuai dengan banyaknya hutang yang dimiliki perusahaan. Jika suatu 

perusahaan dapat menghimpun dana yang lebih banyak namun melakukan 

pembayaran beban bunga yang lebih sedikit, maka penghasilan perusahaan 

tersebut akan lebih bertambah besar. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh  

Aydemir dan Ovenc (2016), leverage memiliki hubungan positif terhadap 

profitabilitas bank.  

 Alshatti (2015) melakukan penelitian dengan menggunakan leverage 

sabagai variabel independen dengan variabel dependen tingkat pengembalian aset 

berpendapat bahwa leverage memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas 

bank. Penghimpunan sumber dana berupa dengan utang dan pembayarannya 

dilakukan dengan beban bunga yang besar dan jangka waktu yang panjang maka 

perusahaan tersebut tidak memperoleh laba. Sehingga pendanaan yang bertujuan 

untuk mendapatkan keuntungan untuk perusahaan tidak dapat terealisasikan. 
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Pengujian yang telah dilakukan memiliki keseragaman terhadap peneliti lain yang 

juga ditemukan dalam penelitian Aziz dan Rahman (2017) dan Toumi et al. 

(2011). 

 

2.5 Model Penelitian 

Berikut merupakan model penelitian yang dipergunakan oleh agar dapat 

menyiapkan penelitian yang akan diteliti: 

 

Gambar 2.3 Model pengaruh resiko kredit terhadap profitabilitas, sumber: Data 

diolah, 2019. 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Permasalahan yang sudah dijelaskan dan dirumuskan maka peneliti 

mempergunakan model penelitian di atas, sehingga dapat mengajukan asumsi 

berupa hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kredit bermasalah terhadap 

profitabilitas. 

H2 = Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran bank terhadap 

profitabilitas. 

Profitabilitas 

Kredit Bermasalah 

Ukuran Bank 

Growth 

Leverage 
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H3 = Terdapat pengaruh signifikan positif antara growth terhadap 

profitabilitas. 

H4 = Terdapat pengaruh siginifikan negatif antara leverage terhadap 

profitablitas. 
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