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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1. Manajemen Laba di Bank 

Pengertian manajemen laba menurut Schipper (1989) yaitu keadaan di 

mana perusahaan melakukan intervensi yang disengajakan pada aktivitas 

pelaporan keuangan. Tindakan intervensi ini dilakukan dengan maksud untuk 

mendapatkan manfaat pribadi. 

Fisher dan Rosenzweig (1995) memaknai manajemen laba sebagai 

perbuatan perusahaan untuk membesarkan atau mengecilkan laba. Laba yang 

diolah ini hanya pada suatu periode dan tidak menimbulkan naik turunnya 

keuntungan ekonomi perusahaan secara berkepanjangan. 

Healy dan Wahlen (1999) menyebutkan manajemen laba muncul jika 

perusahaan memanfaatkan kebijakan pada pelaporan keuangan dan susunan 

transaksi. Tujuannya adalah untuk melakukan perubahan pada laporan keuangan 

agar mengelabui pengguna laporan keuangan atas kemampuan ekonomi 

perusahaan yang tersembunyi atau untuk mempengaruhi hasil kontraktual yang 

mengandalkan angka akuntansi yang dilaporkan. 

Oosterbosch (2010) menyebutkan praktik manajemen laba memiliki dua 

unsur. Unsur yang pertama yaitu kebijakan. Manajemen laba menggunakan 

kebijakan dalam pemilihan metode akuntansi untuk melaporkan sebuah transaksi 

seperti metode depresiasi dan penilaian persediaan untuk mempengaruhi 

pelaporan keuangan perusahaan. Unsur yang kedua yaitu mengelirukan pengguna 

laporan keuangan. Unsur kedua ini terjadi apabila pasar tidak dalam kondisi 
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persaingan sempurna, menyebabkan pengguna mengabaikan bagaimana angka 

akuntansi diperoleh dalam pembuatan keputusan (Stolowy & Breton, 2004). 

Praktik manajemen laba tidak mudah untuk dideteksi sebab sifatnya yang 

tidak terlihat secara langsung. Perusahaan dapat menggunakan berbagai cara 

berbeda untuk mengatur laba karena tujuan utama dari manajemen laba adalah 

untuk mengelabui pengguna laporan keuangan (Oosterbosch, 2010). 

Greenawalt dan Sinkey (1988) melakukan perbandingan antar-industri 

untuk mengetahui kerentanan industri terhadap praktik manajemen laba. Hasil 

yang diperoleh adalah industri perbankan bersifat lebih cenderung mengalami 

manajemen laba dibandingkan dengan industri lainnya.  

Manajemen laba di industri perbankan mampu berefek positif pada 

stabilitas sistem keuangan, akan tetapi juga bisa berefek negatif terhadap 

transparansi laporan keuangan (Acharya & Ryan, 2016; Ozili & Outa, 2017; Ozili 

& Thankom, 2018). Manajemen laba di industri perbankan juga dapat 

memutarbalikkan pasar yang efisien sebab informasi lengkap mengenai laba di 

bank tidak diketahui atau dimengerti sepenuhnya oleh seluruh peserta pasar. Hal 

ini menyebabkan pihak yang mengetahui praktik manajemen laba pada suatu bank 

tertentu mengambil kesempatan untuk mengelola laba bank (Simper, Dadoukis, 

Bryce, 2019).  

Healy dan Wahlen (1999), Cheng, Warfield, dan Ye (2011), dan Abbas 

(2018) menyatakan munculnya praktik manajemen laba disebabkan adanya 

peraturan bank yang mengharuskan rasio kecukupan modal (CAR) sesuai 

ketentuan bank sentral. Tingginya nilai CAR mengindikasikan bank 

berkemampuan baik dalam menghadapi kemungkinan resiko kerugian. Copeland 
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(1968) dan Lambert (1984) menyebutkan manajemen laba muncul karena 

pembuatan keputusan yang bersifat subjektif dalam penentuan penyisihan 

kerugian kredit oleh bank. 

Kanagaretnam, Lobo, dan Yang (2004) menyebutkan jika bank memiliki 

informasi yang lebih unggul mengenai kerugian kredit sehingga bank dapat 

menentukan nilai penyisihan kerugian kredit secara leluasa. Tujuan utamanya 

adalah untuk memberikan estimasi terbaik mengenai kerugian, namun dalam 

praktiknya bank berkesempatan untuk bersifat manipulatif melalui penyisihan ini 

(Anandarajan, Hasan, & Lozano-Vivas, 2005). 

Penyisihan kerugian kredit adalah sebuah biaya khusus yang dibentuk 

suatu bank untuk mengantisipasi perkiraan kerugian kredit atau kredit bermasalah 

pada portofolio kredit bank (Anandarajan, Hasan, & McCarthy, 2007; Adzis, 

2012; Ozili & Orta, 2017). Greenwalt dan Sinkey (1988) mengemukakan alasan 

adanya penggunaan penyisihan kerugian kredit dalam manajemen laba adalah 

agar terdapat cadangan untuk menutupi kerugian aktual bank ketika laba bank 

menurun (Greenawalt & Sinkey, 1988).  

Industri perbankan disebut menggunakan penyisihan kerugian kredit 

sebagai alat utama manajemen laba (Cornett, McNutt, & Tehranian, 2019; 

Collins, Shackelford, & Wahlen, 1995; Anandarajan et al., 2007). Penyisihan 

kerugian kredit penting bagi bank untuk mengelola laba sebab pengaruhnya yang 

secara langsung mengurangi resiko kredit yang muncul dari aktivitas peminjaman. 

(Cavallo & Majnoni, 2002; Laeven & Majnoni, 2003; Kanagaretnam et al., 2004; 

Bikker & Metzemakers, 2005; Liu & Ryan, 2006; Anandarajan et al., 2007; 
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Fonseca & Gonzalez, 2008; Ozili, 2017; Ozili & Outa, 2017; Ozili & Thankom, 

2018). 

Pembentukan dan pengakuan penyisihan kerugian kredit akan menaikkan 

nilai cadangan kerugian kredit (loan loss allowance) dan menurunkan laba bersih 

(Kanagaretnam, Lobo, & Yang, 2005). Cadangan kerugian kredit merupakan 

sebuah akun contra-asset pada laporan neraca yang dibentuk untuk mencatat 

penyisihan kerugian kredit, akumulasi kredit yang dihapusbuku, dan pemulihan 

kredit selama tahun berjalan. Cadangan kerugian kredit penting bagi pengguna 

laporan keuangan karena dapat menyiratkan resiko dan kualitas portofolio kredit 

(Walter, 1991). Berikut merupakan ilustrasi dari Walter (1991) yang menunjukkan 

bagaimana loan loss provision dan loan loss allowance dilaporkan dalam laporan 

keuangan. 

 

Bank Balance Sheet as of December 31, 1990 
Illustrative National Bank 

Assets  Liabilities and Equity 
Cash   $ 8,000   Deposits $ 74,000   
Securities    20,000  Other liabilities  19,000   
Total loans $ 64,000    Total liabilities   $ 93,000 
Less: Reserves for 

loan losses   1,000   
    

  
Equals: Net loans    63,000       Other real estate 

owned  
 

 400  
Owner's equity 

  
 7,000 

Other assets    8,600  Total liabilities and 
owner's equity 

    
Total assets   

$ 100,000    $ 100,000 
Gambar 2.1 Loan Loss Reserves, sumber: Walter, 1991 
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Income Statement for Year Ending December 31, 1990 
Illustrative National Bank 

Interest Income $ 7,000   
Interest and fees on loans  1,800   
Interest on securities  200   
Other interest income     

Non-interest income     
Service charges  400   
Other non-interest income  600   

Total income   10,000  
Interest expense     

Interest on deposits $ 4,000   
Other interest expense  2,000   

Non-interest expense     
Salaries and benefits  1,000   
Provision for loan losses  300   
Other non-interest expense  1,700   

Total expense   9,000  
Income before taxes    1,000 
Income taxes    250 
Net income    750 

Gambar 2.2 Loan Loss Reserves, sumber: Walter, 1991 

 

Penyisihan kerugian kredit memiliki dua kategori, yaitu penyisihan 

khusus dan penyisihan umum. Penyisihan khusus merujuk kepada perkiraan 

kerugian individu atau kredit khusus yang teridentifikasi menghadapi penurunan 

nilai. Penurunan nilai timbul dikarenakan terjadinya peristiwa setelah pengakuan 

awal sebuah kredit yang disertai dengan bukti objektif peristiwa merugikan 

tersebut. Peristiwa merugikan berefek pada perkiraan arus kas masa depan atas 

aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang bisa ditaksir secara andal (Bank 

Indonesia, 2008). 

Penyisihan umum dapat didefinisikan sebagai kelompok kredit yang 

belum teridentifikasi tetapi berkemungkinan mengalami penurunan nilai. 

Penyisihan kerugian kredit dikenal juga sebagai penyisihan atas penurunan nilai, 
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penyisihan khusus disebut juga sebagai penyisihan individu, dan penyisihan 

umum disebut sebagai penyisihan kolektif. 

Bank menentukan penyisihan kerugian kredit dengan berbagai cara yang 

berbeda. Walter (1991) menyebutkan bahwa bank menentukan ukuran kerugian 

kredit menggunakan beberapa teknik yaitu (1) aturan persentase kredit yang 

konstan; (2) setara bank; (3) sejarah kerugian; (4) pengelolaan laba; (5) 

pengelolaan pajak; (6) analisa kredit. 

Wetmore dan Brick (1994) menyatakan bahwa beberapa faktor berupa 

kerugian kredit masa lalu, resiko kredit asing, lemahnya kualitas portofolio kredit, 

dan kondisi ekonomi perlu dipertimbangkan dalam menentukan penyisihan 

kerugian kredit. Gray dan Clark (2004) menunjukkan bahwa bank perlu 

mempertimbangkan beberapa resiko untuk menentukan cadangan kerugian 

penurunan nilai, seperti resiko off-balance sheet, resiko konsentrasi, dan resiko 

ekonomi. 

Bank memperhitungkan manfaat dan biaya dalam menentukan 

penyisihan kerugian kredit suatu periode. Manfaat dari meningkatkan penyisihan 

kerugian kredit adalah adanya cadangan kerugian kredit yang tinggi dan mampu 

menyerap kerugian lebih baik. Hal ini lebih disukai oleh para regulator bank (Wall 

& Koch, 2000). Kelemahan dari meningkatkan penyisihan kerugian kredit adalah 

mengurangi laba. Hal ini dapat mempengaruhi harga saham dan kompensasi 

eksekutif serta menurunkan rasio modal. Keadaan ini dapat menarik perhatian dan 

pengawasan para regulator bank, terutama pada bank dengan modal rendah 

(Walter, 2004; Berger & Bouwman, 2013). 
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2.2. Model Penelitian Terdahulu 

Observasi atas manajemen laba di bank dilaksanakan oleh Ma (1988) 

mengenai industri perbankan di Amerika Serikat. Penelitian ini mengambil LLP 

sebagai variabel dependen. Variabel independen berupa RI, LCO, dan NPL. 

Penelitian oleh Wetmore dan Brick (1994) menguji variabel independen 

berupa LCO, NPL, OB, LDC, CHCI, INC, TIME dan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen LLP. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Loan loss provisions of commercial banks and adequate disclosure, 
sumber: Wetmore & Brick, 1994. 

 

Lobo dan Yang (2001) meneliti bagaimana signaling, income smoothing, 

dan capital management berpengaruh terhadap penyisihan kerugian kredit di 

bank. Sampel bank diambil dari data tahunan Standard and Poor’s 1997 Bank 

Compustat. Variabel independen penelitian meliputi CHLOAN, LCO, LLA NPL, 

CHNPL, EBTP, ΔY, dan CAP. 
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Gambar 2.4 Bank managers heterogenous decisions on discretionary loan loss 
provisions, sumber: Lobo & Yang, 2001. 

 

Anandarajan et al. (2007) meneliti penyisihan kerugian kredit digunakan 

dalam capital management dan manajemen laba pada bank di Australia. Variabel 

independen yang digunakan adalah LLP, LLA, EBT, TA, CFEER, dan MCAP 

terhadap variabel dependen LLP.  

Penelitian Oosterbosch (2010) mengenai manajemen laba di bank 

melalui penyisihan kerugian kredit berpusat bank yang terdaftar maupun tidak 

pada negara-negara Uni Eropa. LLP merupakan variabel dependen, sedangkan 

LCO, NPL, LLA, EBTP, dan IFRS merupakan variabel independen 

Penelitian Duru dan Tsitinidis (2013) menggunakan variabel dependen 

LLP. NPL, LCO, LLA, dan EBTP berperan sebagai variabel independen pada 

penelitian ini. 
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Gambar 2.5 Managerial incentives and earnings management: an empirical 
examination of the income smoothing in the Nordic banking industry, sumber: 
Duru dan Tsitinidis, 2013. 

 

Penelitian Bryce, Dadoukis, Hall, Nguyen, dan Simper (2015) mengenai 

manajemen laba pada industri perbankan di Vietnam menggunakan LLP sebagai 

variabel dependen. Variabel independen berupa GDPG, UNEMP, NETITA, 

TCEQTA, NOFFBSTA, TA, LADEP, LODEP, CDTF. 

Penelitian Marton dan Runesson (2016) mengenai LLP untuk 

memprediksi kerugian kredit yang aktual di bank. Penelitian ini menggunakan 

variabel dependen GCO (gross charge-offs) sebagai nilai aktual kerugian bank 

dan variabel independen berupa LLP. Hasilnya adalah LLP berpengaruh 

signifikan negatif terhadap GCO. 

Penelitian Wu (2016) meneliti tentang efisiensi bank pada bank di negara 

kawasan ASEAN. Penelitian ini menggunakan variabel bebas LLP, LLA, 

LNASSET, GROW, LIAB. Variabel terikat yang digunakan adalah OE. 

Ruang lingkup observasi Ozili (2017) meliputi praktik manajemen laba 

pada bank di Afrika. Ozili (2017) menggunakan variabel independen EBTP, LLP, 

NPL dan menambahkan variabel independen lain berupa LOAN dan CAR 

konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Kanagaretnam et al. (2004), Liu dan 

Ryan (2006), Kilic, Lobo, Ranasinghe, dan Sivaramakrishnan (2012), Curcio dan 

Hasan (2015), Ozili (2017), dan Ozili dan Thankom (2018).  
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Andries, Gallemore,  dan Jacob (2017) meneliti bagaimana sistem pajak 

perusahaan mempengaruhi pelaporan keuangan melalui LLP. Variabel 

independen penelitian yakni TAX RATE, GENERAL, NPL, EBTP, SIZE, GDP, 

INFLATION, POLITICAL STABILITY, GOVERNMENT EFFECTIVENESS, 

REGULATORY QUALITY, RULE OF LAW, dan CONTROL OF 

CORRUPTION. Variabel dependen yang digunakan adalah LLP. 

Aristei dan Gallo (2018) melakukan penelitian mengenai bagaimana 

kebijakan manajerial, hubungan perbankan, jarak fungsional, dan resiko bank 

terhadap LLP pada perbankan di Italia. LLP merupakan variabel dependen, 

dengan variabel independen berupa EBTP, EQUITY, ASSET, LOANS, 

NPL,COMMISSION, GDP, FDISTANCE, dan GEOCONCONCENTRATION. 

Alhadab dan Al-Own (2019) meneliti mengenai pengaruh dari insentif 

modal terhadap manajemen laba di bank. LLP merupakan variabel terikat 

penelitian, sementara variabel bebas adalah EQIN, EBTP, CPTR, SIZE, LEV, CP, 

IFRS, dan CNT.  

 

2.3. Pengaruh antar Variabel 

2.3.1. Pengaruh Non-Performing Loan pada Loan Loss Provision 

Wahlen (1994) menegaskan bahwa NPL merupakan sebuah indikator 

khusus bank mengenai potensi kerugian kredit masa depan, harus mendahului atau 

bertepatan dengan LLP. Liu dan Ryan (1995) menyebutkan dengan 

mengendalikan indikator kegagalan kredit dengan tepat waktu, kelebihan LLP 

hanya akan mengandung komponen ‘kabar baik’ di dalamnya. 
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Ma (1988), Biker dan Metzemakers (2005) menyebutkan bahwa bank 

cenderung membentuk LLP yang tinggi jika tingkat NPL tinggi. NPL juga 

mencerminkan keadaan ekonomi sebuah daerah dan negara yang seandainya jika 

keadaan ekonomi menurun, NPL akan meningkat menyebabkan peningkatan pada 

LLP. Adanya keterkaitan antara NPL dan LLP mengindikasikan bahwa NPL 

mempengaruhi LLP secara signifikan positif (Collins et al., 1995; Kim & Kross, 

1988; Kanagaretnam et al., 2004). 

Bank cenderung mempertimbangkan pengalaman yang lalu pada 

kerugian kredit, resiko kredit asing, penurunan kualitas portofolio kredit, dan 

keadaan ekonomi dalam menentukan LLP. Kesimpulan ini diperoleh dari hasil 

penelitian Wetmore dan Brick (1994) yang menunjukkan NPL mempengaruhi 

LLP secara signifikan positif. 

Perez, Salas-Fumas, dan Saurina (2011) menyimpulkan bahwa bank di 

Spanyol terbukti mengandalkan LLP untuk mengelola laba. Kesimpulan ini 

diperoleh setelah penelitian dilakukan pada 142 bank selama 17 tahun. Hasil yang 

didapatkan menunjukkan hubungan signifikan positif antara NPL dan LLP, 

konsisten dengan NPL yang tinggi membutuhkan nilai LLP yang tinggi. 

Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 menentukan bank yang 

dengan rasio NPL neto lebih dari 5% dari total kredit berpotensi membahayakan 

kelangsungan usahanya. Chang, Shen, dan Fang (2008) menyatakan bahwa 

apabila NPL meningkat, bank akan meningkatkan LLP dengan tujuan 

menurunkan rasio NPL. Hal ini merupakan bukti adanya dampak yang signifikan 

positif dari NPL kepada LLP. 
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Observasi Oosterbosch (2010) dan Abdullah (2013) menunjukkan bahwa 

NPL berdampak signifikan positif pada LLP. Hasil ini berarti semakin tingginya 

angka NPL, maka penyisihan yang dibentuk akan semakin tinggi. 

Packer dan Zhu (2012) menyebutkan bahwa NPL berpengaruh signifikan 

positif terhadap LLP. Temuan ini menyatakan bahwa bank di 12 negara di Asia 

membentuk LLP yang tinggi ketika resiko kredit bank tinggi. Pernyataan ini 

sejalan dengan prinsip standar akuntansi dan hasil penelitian sebelumnya. 

2.3.2. Pengaruh Loan Charge-Off pada Loan Loss Provision 

Wahlen (1994) menyebutkan bahwa kredit akan dihapusbukukan bila 

kredit tersebut dianggap tidak tertagih. Menghapusbuku sebuah kredit akan 

mengurangi jumlah kredit yang beredar dan cadangan kerugian kredit dengan 

pokok pinjaman yang mengalami kerugian, setelah dikurangi dengan penerimaan 

kembali. Ketepatan waktu dan besarnya hapusbuku kredit mungkin melibatkan 

kebijakan bank atas penentuan waktu pengakuanpenyisihan kerugian diakui. LCO 

juga mampu memberikan informasi tentang kegagalan kredit masa depan 

sehingga LCO mempengaruhi LLP secara signifikan positif (Beaver & Engel, 

1996). 

 Collins et al. (1995) meneliti bagaimana LCO berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan capital management. Hasil temuan menyatakan bahwa bank 

menggunakan LLP dalam praktik manajemen laba, sementara LCO digunakan 

dalam capital management. 

Lobo dan Yang (2001) menggagaskan bahwa LCO berpengaruh 

signifikan positif terhadap LLP. Hal ini dikarenakan dalam penentuan LLP, ada 

faktor-faktor yang penting meliputi perkiraan kerugian masa yang akan datang 
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pada seluruh kredit yang signifikan dan pengalaman kerugian historis pada 

kerugian masa lalu. Faktor-faktor ini dapat diwakili oleh LCO. LCO berperan 

penting sebab LCO masa kini mampu menyediakan informasi mengenai LCO 

masa yang akan datang, yang sebaliknya berkemungkinan mempengaruhi 

perkiraan kolektibilitas kredit masa kini. 

Penelitian Oosterbosch (2010) mendapatkan LCO dan LLP berhubungan 

signifikan positif. Hal ini berarti tingkat LCO akan mempengaruhi tingkat LLP, 

sehingga dapat digunakan untuk mengelola laba bank.  

Penelitian Kanagaretnam, Lim, dan Lobo (2010), Duru dan Tsitinidis 

(2013), dan Abdelsalam, Dimitropoulos, Elnahass, dan Leventis (2016) 

menemukan bahwa LCO berhubungan signifikan positif dengan LLP. Hal ini 

sejajar dengan pernyataan Beaver dan Engel (1996) LLP memberikan informasi 

mengenai kolektibilitas kredit masa yang akan datang.  

2.3.3. Pengaruh Loan Loss Allowance pada Loan Loss Provision 

LLA merupakan kumpulan dari LLP dari tahun-tahun sebelumnya 

(Andreou, Louca, & Philip, 2017). Collins et al. (1995) menyatakan bahwa 

peningkatan pada LLP menyebabkan peningkatan pada LLA. Ryan (2007) dan 

Kanagaretnam et al. (2010) menyebutkan bank akan menurunkan jumlah LLP 

periode masa kini bila diketahui terdapat jumlah LLA yang tinggi pada periode 

sebelumnya sehingga LLA berpengaruh signifikan negatif terhadap LLP. 

Penelitian Lobo dan Yang (2001), Oosterbosch (2010), dan Duru dan 

Tsitinidis (2013) menyimpulkan bahwa LLA berpengaruh positif terhadap LLP. 

Kesimpulan ini menjelaskan bahwa jumlah LLA pada periode sebelumnya bukan 

menjadi indikator penentuan jumlah LLP periode sekarang. 
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Adzis (2012) menemukan bahwa LLA berpengaruh positif terhadap LLP, 

tidak sesuai dengan prediksi pada awalnya. Adanya pengaruh positif menandakan 

tidak adanya bukti bahwa LLA periode sebelumnya merupakan faktor penentu 

LLP periode sekarang pada sampel yang diteliti. 

2.3.4. Pengaruh Earnings Before Tax and Provision pada Loan Loss 

Provision 

EBTP digunakan secara luas untuk menggambarkan praktik manajemen 

laba (Othman dan Mersni, 2014). Pengaruh signifikan positif dari EBTP terhadap 

LLP ditunjukkan oleh Collins et al., (1995) dan Ahmed, Takeda, dan Thomas 

(1999) bahwa bank memiliki LLP yang rendah pada saat laba bank rendah. 

Cavallo dan Majnoni (2001) mengamati praktik manajemen laba di bank terjadi 

ketika nilai LLP yang dibentuk tinggi seiring dengan tingginya laba yang 

diperoleh. 

Wetmore dan Brick (1994) menemukan hasil yang bertentangan dengan 

Greenawalt dan Sinkey (1988), Collins et al. (1995), dan Ahmed et al. (1999). 

Temuan Wetmore dan Brick (1994) menyatakan EBTP tidak berpengaruh 

signifikan terhadap LLP, sehingga EBTP bukan merupakan sebuah faktor dalam 

menentukan LLP.  

Lobo dan Yang (2001) dan Anandarajan et al. (2007) membuktikan bank 

melakukan praktik manajemen laba melalui LLP. Pernyataan ini dibuktikan 

dengan temuan adanya pengaruh signifikan positif EBTP terhadap LLP. 

EBTP dimanfaatkan untuk mengukur laba dalam observasi manajemen 

laba di bank. Hal ini disebabkan adanya potensi bias jika menggunakan laba 

setelah pajak (Adzis, 2012). Potensi bias ini terjadi sebab sistem pajak dan 
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penyisihan berbeda-beda di tiap negara. Temuan Adzis (2012) menyebutkan 

bahwa EBTP berpengaruh signifikan positif terhadap LLP. Temuan ini 

menyatakan bahwa bank melakukan praktik manajemen laba melalui LLP. 

Abdullah, Bujang, dan Ahmad (2013) dalam penelitiannya mengenai 

manajemen laba pada bank menemukan bank membentuk LLP countercyclical 

dengan membentuk penyisihan ekstra pada tahun dengan laba yang tinggi. 

Penelitian ini juga menemukan setiap peningkatan 1% pada EBTP, LLP naik 

sebesar 0,89%. Penelitian ini sejajar dengan penelitian Ma (1988), Ismail dan Lay 

(2002), Floro (2010), Misman dan Ahmad (2011), El Sood (2011), dan Packer dan 

Zhu (2012). 

 

2.4. Model Penelitian 

Model penelitian ini adalah rekonstruksi dari observasi awal Duru dan 

Tsitinidis (2013). Model dalam penelitian disajikan pada gambar berikut ini. 

 

MODEL PENELITIAN 

 

  

 

 
 
 
Gambar 2.6 Model penelitian 
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2.5. Perumusan Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang dibentuk menurut penjelasan rancangan teoritis 

dan model penelitian adalah: 

H1 =   NPL berdampak signifikan positif pada LLP. 

H2 =  LCO berdampak signifikan positif pada LLP. 

H3= LLA berdampak signifikan positif pada LLP. 

H4= EBTP berdampak signifikan positif pada LLP. 
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