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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kerangka Teoritis 

2.1.1 Pengertian Bank 

 Bank adalah sebuah lembaga perantara keuangan dengan mempunyai 

aktivitas operasional memperoleh dana dalam bentuk deposito, tabungan, 

simpanan dan giro yang bersumber dari masyarakat yang mempunyai kelebihan 

dana kemudian memberikan penyaluran pinjaman kepada masyarakat yang 

memiliki kekurangan dana melalui penjualan produk perbankan sehingga akan 

meningkatkan taraf hidup rakyat bank (Pasaribu, Kowanda, & Paramitha, 2015; 

Haritsman & Usman, 2017). Bank Perkreditan Rakyat adalah lembaga keuangan 

yang menjalankan aktivitas usaha berasas prinsip syariah atau secara 

konvensional, tetapi tidak mengoperasikan jasa dalam lalu lintas pembayaran 

(Kasmir, 2012). Ruang lingkup kegiatan operasional bank umum lebih luas bila 

dibandingkan dengan ruang lingkup BPR, baik dari segi modal usaha ataupun dari 

segi produknya. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan pendapatan operasi, dimana 

kegiatan bank umum selain mendapatkan pendapatan bunga, bank umum juga 

mendapatkan pendapatan jasa bank melalui jasa giro, jual beli valas, transaksi di 

pasar uang, dan letter of credit sehingga akan memberikan peran yang besar 

terhadap profitabilitas bank. Sementara kegiatan usaha BPR mempunyai batasan 

yang diperbolehkan oleh otoritas keuangan sehingga sumber penghasilan kegiatan 

operasional BPR bertumpu pada selisih antara pendapatan bunga kredit dengan 

biaya bunga simpanan (Afriyeni, 2017). 

 

2.1.2 Fungsi dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat 

 BPR sebagai badan keuangan dengan melakukan aktivitas operasional 

sebagai perantara keuangan dengan memperoleh dana pihak ketiga serta 

melaksanakan penyaluran dalam fasilitas kredit. Adapun fungsi penting dari Bank 

Perkreditan Rakyat adalah sebagai solusi keuangan bersama dengan memberikan 

bantuan kredit kepada masyarakat dalam berbagai macam kegiatan ekonomi 
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(Wirawan, Jufrizen, & Rambe, 2018). Berikut kegiatan usaha yang diperbolehkan 

BPR sebagai fungsi intermediasi menurut OJK mencakup: 

1. Melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dalam bentuk 

simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya. 

2. Melakukan pemberian kredit kepada masyarakat. 

3. Melakukan penempatan dan pembiayaan dana sesuai dengan asas syariah 

dengan syarat yang telah ditetapkan Bank Indonesia. 

4. Melakukan penempatan dana pada bank lain dalam bentuk sertifikat 

deposito, deposito berjangka, tabungan, dan/atau Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). 

 Menurut OJK Bank Perkreditan Rakyat dilarang melakukan kegiatan 

usaha sebagai berikut: 

1. Melayani simpanan dalam bentuk giro serta menerima jasa dalam lalu 

lintas pembayaran. 

2. Menerima jasa valuta asing kecuali adanya izin dari OJK sebagai 

pedagang valuta asing. 

3. Melakukan penyertaan modal. 

4. Melakukan kegiatan asuransi. 

5. Memberikan jasa perbankan selain yang telah ditentukan dalam peraturan 

perundang-undangan. 

   

2.1.3 Manajemen Risiko dan Profitabilitas Bank Perkreditan Rakyat 

 Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu lembaga keuangan 

dengan menjalankan fungsi perantara keuangan kepada kegiatan Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor informal, terutama pada daerah 

pendesaan. Perkembangan sektor perbankan mendorong BPR untuk 

meningkatkan pelayanan dan produknya terhadap keinginan masyarakat atas 

pelayanan jasa perbankan lebih cepat, mudah, dan bervariasi disertai kemajuan 

teknologi informasi sehingga akan meningkatkan risiko BPR (Agustini, 

Wiagustini, & Purbawangsa, 2017). Menurut Agustini et al. (2017), manajemen 

risiko merupakan kumpulan prinsip metodologi yang berfungsi untuk memantau, 

mengendalikan, mengidentifikasi, dan mengukur risiko atas seluruh aktivitas 
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kegiatan operasional BPR. Penerapan manajemen risiko bagi BPR telah diatur 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015. 

 Penurunan kinerja keuangan bank salah satunya dapat disebabkan oleh 

kurangnya pengendalian manajemen risiko dalam kegiatan usaha perbankan. 

Menurut OJK, beberapa penerapan manajemen risiko yang harus diterapkan 

dalam BPR seperti, risiko kepatuhan, risiko operasional, risiko kredit, risiko 

likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategik. Manajemen risiko kredit 

merupakan faktor utama dalam penentuan kinerja keuangan perbankan. Kegiatan 

usaha perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah akan menimbulkan 

berbagai risiko, yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kewajiban pembayaran 

pokok dan bunga pinjaman nasabah sehingga bank akan mengalami penurunan 

profitabilitas (Pasaribu et al., 2015). Dengan diterapkannya manajemen risiko 

bank agar dapat membantu pihak bank dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

timbul dengan memelihara bank melalui self assessment serta membuat tindakan 

untuk mempermudah dalam penentuan kebijakan prinsip bank (Attar, Islahuddin, 

& Shabri, 2014). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu yang membahas tentang manajemen risiko kredit 

perbankan dilakukan pada negara-negara di Benua Asia seperti Filipina (Mendoza 

& Rivera, 2017), Indonesia (Syafi’i & Rusliati, 2016), Malaysia (Ishak, Ismail, 

Razali, Bakar, & Ramlan, 2016), Pakistan (Iftikhar, 2016), Palestina (Kutum, 

2017), dan Yordania (Alshatti, 2015; Al-Rdaydeh, Matar, & Alghzwai, 2017). 

Penelitian tentang manajemen risiko kredit dilakukan pada negara-negara di 

Benua Afrika yaitu Ghana (Wireko & Forson, 2017) dan Nigeria (Wisdom, Isiaka, 

& Akindele, 2018). Selain negara-negara di Asia dan Afrika, penelitian tentang 

manajemen risiko kredit perbankan juga dilakukan di Benua Eropa pada negara 

Albania (Ndoka & Islami, 2016) dan Inggris (Saeed & Zahid, 2016). 

 Penelitian terhadap profitabilitas perbankan pernah dilakukan di berbagai 

negara oleh peneliti sebelumnya. Penelitian tentang profitabilitas perbankan 

dilakukan di negara-negara Asia seperti Bangladesh (Abdullah, Parvez, & Ayreen, 

2014; Hossain & Ahamed, 2015; Mahmud, Mallik, Imtiaz, & Tabassum, 2016), 
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India (Mohanty & Krishnankutty, 2018), Indonesia (Alim, 2014; Hidayati, 2014; 

Zulfiah & Susilowibowo, 2014; Pasaribu et al., 2015; Chou & Buchdadi, 2016; 

Prasetiono, 2016; Putrianingsih & Yulianto, 2016; Afriyeni, 2017; Haritsman & 

Usman, 2017; Lubis, Isynuwardhana, & Juliana, 2017; Ovami, 2017; Wirawan et 

al., 2018), dan Pakistan (Kanwal & Nadeem, 2013; Nisar, Susheng, Ahmed, & 

Peng, 2015; Sarwar, Mustafa, Abid, & Ahmad, 2018). Penelitian mengenai 

profitabilitas perbankan dilakukan pada negara di Benua Afrika seperti Ghana 

(Adusei, 2015) dan Nigeria (Olalekan, Olumide, & Irom, 2018). Selain negara-

negara di Asia dan Afrika, penelitian mengenai profitabilitas perbankan juga 

dilakukan pada negara di Benua Eropa seperti Italia (Menicucci & Paolucci, 2016) 

dan Romania (Capraru & Ihnatov, 2014). 

 Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018) melakukan penelitian kinerja 

keuangan terhadap tiga mode perbankan di Mesir dengan menggunakan sampel 

13 perbankan periode 2003-2010. ROE dan ROA merupakan variabel dependen 

dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan liquidity, asset quality, capital 

adequacy, operation efficiency, GDP growth rate, bank size, dan inflasi sebagai 

variabel independen. 

 Chou dan Buchdadi (2016) melakukan penelitian terkait faktor-faktor 

yang mendasari kinerja bank BPR di Indonesia pada Pulau Jawa dengan 

menggunakan 164 BPR periode 2009-2012. ROA dan NIM merupakan variabel 

dependen dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan non performing loan, 

capital adequate ratio, operational expense ratio, dan loan to deposit ratio 

sebagai variabel independen. 

 Assfaw (2018) menganalisa penelitian kinerja keuangan bank umum 

swasta di Ethiopia menggunakan data periode 2011-2017. ROE, NIM, dan ROA 

merupakan variabel dependen. Penelitian ini menggunakan capital adequacy, 

bank size, liquidity management, management efficiency, dan asset quality sebagai 

variabel independen. 

 Prasetiono (2016) melakukan penelitian pada bank komersial di ASEAN 

(Association of South East Nations). Sampel dalam penelitian yaitu 25 bank 

periode 2007-2014. Variabel dalam penelitian tersebut adalah ROA sebagai 
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variabel dependen dan struktur pasar, ukuran, inflasi, produk domestik bruto 

sebagai variabel independen. 

 Ovami (2017) menganalisis penelitian pada bank konvensional di Bursa 

Efek Indonesia mengenai aspek-aspek yang mempengaruhi kinerja keuangan. 

Objek dalam penelitian tersebut melibatkan 41 bank konvensional. Terdapat 

variabel independen berupa dana pihak ketiga, capital adequacy ratio, operating 

expense and operating revenue, loan to deposit ratio, non performing loan dan 

variabel dependen yakni ROA. 

 Penelitian terhadap kinerja perbankan pada bank umum dilakukan 

Wirawan et al. (2018). Penelitian ini menggunakan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia mengenai pengaruh faktor internal dan eksternal. Variabel 

penelitian tersebut berupa loan to deposit rasio, non performing loan, capital 

adequacy ratio, tingkat inflasi, tingkat pertumbuhan PDB, BI rate sebagai 

variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. 

 Jara-Bertin, Moya, dan Perales (2014) melakukan penelitian kinerja 

keuangan perbankan di Amerika dengan meneliti 78 sampel bank umum. 

Penilaian kinerja keuangan perbankan diukur dengan ROA dan NIM sebagai 

variabel dependen. Penelitian ini menggunakan diversification, size, capital, 

deposits demand, credit risk, liquidity risk, administrative efficiency, 

concentration, financial crisis, dan inflasi sebagai variabel independen. 

 Penelitian tentang CAMEL dan faktor khusus yang mempengaruhi 

kinerja bank umum di Ethiopia dilakukan oleh Lelissa dan Kuhil (2018). Variabel 

dependen dalam penelitian berupa ROA, ROE, dan NIM. Penelitian ini 

menggunakan asset quality, management efficiency, earning, cost to income, 

capital adequacy ratio, dan liquidity sebagai variabel independen. 

 Lubis et al. (2017) melakukan penelitian pada 31 sampel perbankan yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2012-2015. Variabel dependen 

pada penelitian tersebut berupa net interest margin, capital adequacy ratio, loan to 

deposit ratio, biaya operasional pendapatan operasional, dan non performing loan. 

Penelitian tersebut juga melibatkan variabel ROA sebagai variabel dependen. 
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 Alim (2014) melakukan penelitian bank syariah di Indonesia dengan 

menggunakan data periode 2008-2013. Variabel dalam penelitian tersebut berupa 

inflasi, BI rate sebagai variabel independen. Terdapat juga variabel dependen 

berupa ROA. 

 Pratiwi dan Suryantini (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh 

risiko bank BPR di Indonesia pada Kota Denpasar. Penelitian tersebut 

menggunakan 17 sampel bank BPR periode 2013-2016. ROA merupakan variabel 

dependen dalam penelitian dan biaya operasional pendapatan operasional, non 

performing loan, loan to deposit ratio sebagai variabel independen. 

 Penelitian mengenai kinerja keuangan bank umum di Kenya diteliti oleh 

Ongore dan Kusa (2013). Penelitian menggunakan variabel liquidity management, 

management efficiency, asset quality, capital adequacy, GDP growth rate, inflasi 

sebagai variabel independen dan foreign vs domestic ownership sebagai variabel 

moderasi. Variabel dependen dalam penelitian berupa ROA, ROE, dan NIM 

 Agustini et al. (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh risiko 

kredit dan kecukupan modal terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai 

variabel mediasi. Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 52 BPR periode 

2013-2015. Variabel dalam penelitian berupa CAR, NPL sebagai variabel 

independen dan ROA sebagai variabel dependen. Variabel mediasi pada 

penelitian yaitu LDR. Berikut tampilan Gambar 2.1 merupakan model penelitian 

yang diteliti oleh Agustini et al. (2017). 
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Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh risiko kredit dan kecukupan modal 

terhadap profitabilitas dengan likuiditas sebagai variabel mediasi, sumber: 

Agustini et al. (2017) 

 Al-Homaidi, Tabash, Farhan, dan Almaqtari (2018) melakukan penelitian 

mengenai bank spesifik dan makro ekonomi terhadap profitabilitas bank umum di 

India. Al-Homaidi et al. (2018) menggunakan bank spesifik yang terdiri dari 

variabel ukuran bank, branches, capital adequacy, leverage, asset quality, asset 

management, deposits, operational efficiency, liquidity dan makro ekonomi 

berupa variabel gross domestic product, inflation rate, exchange rate sebagai 

variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian berupa ROA, ROE, dan 

NIM. Berikut model penelitian dari Al-Homaidi et al. (2018) dapat disajikan pada 

Gambar 2.2 di bawah ini: 
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Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh bank spesifik dan makro ekonomi 

terhadap profitabilitas bank umum di India, sumber: Al-Homaidi et al. (2018) 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Variabel Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas 

 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan perbankan yang 

digunakan oleh pihak bank dalam menilai kecukupan modal yang dimiliki. 

Permodalan minimum yang wajib diterapkan oleh BPR sesuai dengan Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 adalah sebesar 12% (Lubis et al., 

2017). Tingginya CAR suatu bank akan memberikan kontribusi terhadap 

profitabilitas bank dan mampu memperkuat kemampuan bank dalam menghadapi 

risiko kredit yang timbul. Bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya 

secara efisien pasti memiliki modal yang memadai dengan modal yang tinggi 

maka adanya kepercayaan masyarakat atas kestabilan usaha perbankan. Semakin 

tinggi CAR yang diperoleh suatu bank dapat menjelaskan semakin baik kinerja 

bank tersebut sehingga dapat meningkatkan laba bank (Pasaribu et al., 2015; 

Ovami, 2017). Penelitian terhadap capital adequacy ratio yang dilakukan Ovami 

(2017) menjelaskan bahwa capital adequacy ratio memiliki pengaruh signifikan 
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positif terhadap profitabilitas. Penelitian ini serupa dengan hasil penemuan 

Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Hossain dan Ahamed (2015), Nisar et al. 

(2015), Menicucci dan Paolucci (2016), Iftikhar (2016), Septiani dan Lestari 

(2016), Mahmud et al. (2016), Agustini et al. (2017), Haritsman dan Usman 

(2017), Mohanty dan Krishnankutty (2018), Assfaw (2018), Lelissa dan Kuhil 

(2018), Olalekan et al. (2018), Wisdom et al. (2018), dan Wirawan et al. (2018).  

 Suatu bank yang memiliki kecukupan modal yang tinggi dan dalam 

menghadapi persaingan yang cukup ketat maka bank akan berfokus pada 

peningkatan aset perusahaan. Semakin meningkatnya permodalan bank dapat 

menyebabkan penurunan profitabilitas karena demi memenangkan persaingan 

bank akan berupaya mengoptimalkan modal yang dimiliki. Bank akan 

menurunkan spread melalui berbagai program promosi demi mencapai 

pertumbuhan yang diinginkan dengan cara menurunkan suku bunga kredit dan 

menaikkan suku bunga deposito sampai titik base of lending rate bank tersebut 

(Maheswari & Sudirman, 2014; Septiani & Lestari, 2016). Penelitian ini 

menemukan capital adequacy ratio memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap 

profitabilitas yang diteliti oleh Lubis et al. (2017) dan Wireko dan Forson (2017). 

 Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018) menemukan bahwa tidak ada 

pengaruh antara capital adequacy ratio dengan profitabilitas perbankan. 

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Alshatti (2015), Pasaribu et al. 

(2015), Putrianingsih dan Yulianto (2016), Mendoza dan Rivera (2017), Al-

Rdaydeh et al. (2017), dan Sarwar et al. (2018). 

 

2.3.2 Pengaruh Variabel Non Performing Loan terhadap Profitabilitas  

 Non Performing Loan (NPL) adalah rasio keuangan yang digunakan 

perbankan dalam menilai risiko kredit yang dihadapi oleh bank. Tingginya NPL 

dapat disebabkan dari semakin kompleksnya aktivitas operasional bank. Dengan 

skala operasi yang besar maka aspek pengawasan terhadap bank akan menjadi 

menurun sehingga risiko kredit akan meningkat (Pasaribu et al., 2015). Bank yang 

memiliki NPL tinggi menunjukkan bahwa kualitas kredit yang dimiliki suatu bank 

tidak sehat yang dapat mengakibatkan besarnya jumlah kredit bermasalah 

sehingga dapat berpengaruh terhadap menurunnya profitabilitas bank (Lubis et al., 
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2017). Batas maksimum rasio NPL yang diterapkan oleh BPR menurut Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 adalah sebesar 5%. 

 Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Alshatti (2015), Syafi’i dan Rusliati 

(2016), Kutum (2017), dan Wisdom et al. (2018) menemukan pengaruh signifikan 

positif antara non performing loan dengan profitabilitas. Penelitian oleh Nisar et 

al. (2015), Hossain dan Ahamed (2015), Pasaribu et al. (2015), Menicucci dan 

Paolucci (2016), Iftikhar (2016), Ndoka dan Islami (2016), Putrianingsih dan 

Yulianto (2016), Al-Rdaydeh et al. (2017), Mendoza dan Rivera (2017), Wireko 

dan Forson (2017), Lubis et al. (2017), Haritsman dan Usman (2017), Agustini et 

al. (2017), Olalekan et al. (2018), Pratiwi dan Suryantini (2018), dan Wirawan et 

al. (2018) menemukan pengaruh signifikan negatif antara non performing loan 

dengan profitabilitas. Pendapat lain dari hasil penelitian Saeed dan Zahid (2016), 

Ishak et al. (2016), Mahmud et al. (2016), Ovami (2017),  Assfaw (2018), Lelissa 

dan Kuhil (2018), dan Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018) menunjukkan bahwa 

non performing loan tidak memiliki hubungan signifikan terhadap profitabilitas. 

 

2.3.3 Pengaruh Variabel Bank Size terhadap Profitabilitas 

 Ukuran perusahaan atau bank size umumnya menampilkan suatu skala 

besar kecilnya ukuran suatu perusahaan. Pengukuran ini dapat diukur berdasarkan 

total aset, rata-rata tingkat penjualan, rata-rata total aset, dan jumlah penjualan. 

Dalam suatu perusahaan perbankan bank size merupakan salah satu aspek yang 

penting (Astrini, Suwendra, & Suwarna, 2014). 

 Ukuran perusahaan perbankan akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan 

operasional dari bank tersebut, ukuran bank yang lebih besar memungkinkan 

perusahaan untuk mencapai skala ekonomi sehingga meningkatkan kinerja bank. 

Selain skala ekonomi, manfaat yang didapatkan dari bank dengan ukuran lebih 

besar, yaitu kekuatan pasar dan reputasi pada bank (Assfaw, 2018). Penelitian 

terhadap bank size yang dilakukan Sarwar et al. (2018) menunjukkan bahwa bank 

size memiliki pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Penelitian ini 

serupa dengan hasil penelitian Adusei (2015), Hossain dan Ahamed (2015), 

Menicucci dan Paolucci (2016), Kutum (2017), dan Al-Homaidi et al. (2018). 
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 Ukuran perusahaan perbankan yang lebih besar dapat menyebabkan 

peningkatan biaya operasional bank tersebut sehingga dapat menurunkan 

profitabilitas bank. Suatu bank yang memiliki jumlah aset yang besar dalam 

memperoleh dana dari masyarakat agar dana yang terhimpun dari masyarakat 

dapat dalam jumlah banyak maka dapat dilakukan dengan cara meningkatkan 

suku bunga simpanan dalam hal ini dapat meningkatkan biaya yang harus 

ditanggung oleh perbankan juga meningkat seiring dengan pembayaran bunga 

simpanan (Kadek Widya Astutiningsih, 2019). Penelitian Mahmud et al. (2016), 

Al-Rdaydeh et al. (2017), Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018), dan Mohanty 

dan Krishnankutty (2018) menemukan adanya pengaruh signifikan negatif antara 

bank size dengan profitabilitas. Pendapat lain dengan penelitian serupa tidak 

menemukan hubungan signifikan antara kedua variabel yang diteliti oleh Masood, 

Ashraf, dan Turen (2015), Saeed dan Zahid (2016), Prasetiono (2016), Wireko 

dan Forson (2017), dan Assfaw (2018). 

 

2.3.4 Pengaruh Variabel Liquidity terhadap Profitabilitas  

 Likuiditas sebuah bank merupakan aspek penting yang mewakili 

kapasitas untuk memenuhi persyaratan keuangan. Likuiditas menunjukkan potensi 

bank dalam memenuhi kewajiban deposito dengan dana yang tersedia (Assfaw, 

2018). Dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memenuhi kebutuhan 

cashflow, bank berusaha memperkecil dana yang belum terpakai demi 

mempertahankan status rasio likuiditasnya. Pengukuran tingkat likuiditas suatu 

bank dapat menggunakan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) (Agustini et al., 

2017). 

 LDR adalah rasio keuangan yang membandingkan antara seluruh dana 

kredit yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. 

LDR menunjukkan tingkat kemampuan perbankan dalam menyalurkan dana pihak 

ketiga. Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 12/19/PBI/2010 

menetapkan rasio LDR yang sehat berkisaran antara 78% - 100% (Pasaribu et al., 

2015). Tingginya rasio LDR menunjukkan banyaknya dana yang disampaikan 

kepada masyarakat dalam hal ini mengindikasikan bahwa bank lebih agresif 

mengeluarkan simpanannya dalam penyaluran kredit dan semakin banyak 
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pendapatan yang dihasilkan oleh bank. Penyaluran kredit yang disalurkan secara 

efektif dan memiliki kualitas kredit yang baik memberikan kontribusi pendapatan 

bunga yang besar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas (Agustini et al., 

2017). 

 Penelitian terhadap liquidity pada profitabilitas dilakukan Sarwar et al. 

(2018) dengan menemukan bahwa liquidity memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap profitabilitas. Hasil penelitian tersebut serupa dengan penemuan Syafi’i 

dan Rusliati (2016), Agustini et al. (2017), dan Pratiwi dan Suryantini (2018). 

Penelitian terhadap liquidity pada profitabilitas juga dilakukan Al-Rdaydeh et al. 

(2017), Lubis et al. (2017), dan Mohanty dan Krishnankutty (2018) dengan 

menemukan hasil penelitian bahwa liquidity memiliki pengaruh signifikan negatif 

terhadap profitabilitas. Wirawan et al. (2018) meneliti tentang hubungan antara 

variabel liquidity dan profitabilitas dengan menemukan bahwa tidak ada hubungan 

signifikan antara liquidity pada profitabilitas. Hasil penelitian ini serupa dengan 

penemuan Adusei (2015), Hossain dan Ahamed (2015), Pasaribu et al. (2015), 

Ishak et al. (2016), Chou dan Buchdadi (2016), Afriyeni (2017), Ovami (2017), 

Haritsman dan Usman (2017), Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018), Assfaw 

(2018), Olalekan et al. (2018), dan Wisdom et al. (2018). 

 

2.3.5 Pengaruh Variabel Inefficiency terhadap Profitabilitas 

 Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio 

efisiensi dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan 

operasional dengan tujuan untuk menilai kemampuan manajemen bank dan 

tingkat efisiensi dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya. Biaya operasional 

merupakan pengeluaran biaya dari pihak bank untuk menunjang kelancaran 

aktivitas operasionalnya. Sedangkan pendapatan operasional merupakan 

penghasilan dalam bentuk suku bunga yang diterima oleh bank melalui 

penyaluran kredit (Pasaribu et al., 2015). 

 Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 

menetapkan rasio BOPO yang sehat tidak melebihi dari 90%. Apabila suatu bank 

memiliki rasio BOPO yang melebihi 90% atau mendekati 100% maka bank 

tersebut dapat digolongkan sebagai bank yang kurang efisien. Bank yang efisien 
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merupakan bank yang dapat meningkatkan pendapatan operasi dan mampu 

menekankan biaya operasi perusahaan agar memperoleh keuntungan tertinggi 

serta terhindar kondisi bank bermasalah. Rendahnya BOPO mengindikasikan 

bahwa kinerja keuangan perbankan akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, 

jika tingginya BOPO dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan perbankan akan 

menurun (Pasaribu et al., 2015; Lubis et al., 2017).  

 Syafi’i dan Rusliati (2016) dan Assfaw (2018) mengatakan adanya 

hubungan signifikan positif antara inefficiency terhadap profitabilitas. Pendapat 

lain dari penelitian Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Pasaribu et al. (2015), 

Ovami (2017), Lubis et al. (2017), Abdeldayem dan El-Sherbiney (2018), Pratiwi 

dan Suryantini (2018), dan Mohanty dan Krishnankutty (2018) menemukan 

adanya hubungan signifikan negatif antara inefficiency terhadap profitabilitas. 

  

2.3.6 Pengaruh Variabel Inflasi terhadap Profitabilitas 

 Inflasi merupakan kenaikan harga-harga secara terus menerus dan secara 

umum dalam rentang waktu yang cukup lama. Inflasi tidak dapat dikatakan 

sebagai kenaikan satu atau dua barang. Jika dikatakan sebagai inflasi apabila 

kenaikan satu atau dua barang tersebut mempengaruhi kenaikan harga pada 

barang lain (Haritsman & Usman, 2017).  

 Penelitian Wirawan et al. (2018) mengungkapkan bahwa naiknya tingkat 

inflasi menyebabkan kenaikan harga, dalam hal ini akan meningkatkan 

pendapatan debitur bank sehingga akan memudahkan debitur dalam membayar 

kewajibannya kepada bank. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kenaikan 

pendapatan bank. Menurut Hidayati (2014), Abdeldayem dan El-Sherbiney 

(2018), dan Al-Homaidi et al. (2018) mengatakan bahwa terdapat pengaruh 

signifikan positif antara inflasi terhadap profitabilitas.  

 Pendapat lain menurut Kanwal dan Nadeem (2013) mengemukakan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan negatif antara inflasi terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan penelitian Zulfiah dan Susilowibowo (2014), tingginya inflasi dapat 

menyebabkan kenaikan kebutuhan masyarakat yang dapat mempengaruhi 

pembiayaan dan pola saving pada masyarakat. Perubahan ini akan berefek pada 

aktivitas operasional bank, dikarenakan sumber dana yang terhimpun dari 
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masyarakat akan berkurang yang nantinya akan mengakibatkan kinerja bank 

dalam memperoleh pendapatan. Pendapat lain dari hasil penelitian Alim (2014), 

Zulfiah dan Susilowibowo (2014), Prasetiono (2016), Wireko dan Forson (2017), 

dan Haritsman dan Usman (2017) membuktikan bahwa inflasi tidak memiliki 

hubungan signifikan terhadap profitabilitas. 

 

2.4 Model Penelitian  

 Berdasarkan uraian sebelumnya, adapun tujuan dari penelitian ini untuk 

menjelaskan hubungan antara capital adequacy ratio, non performing loan, bank 

size, liquidity, inefficiency, dan inflasi terhadap profitabilitas Bank Perkreditan 

Rakyat. Model penelitian dapat ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

Gambar 2.3 Model penelitian pengaruh manajemen risiko kredit terhadap 

profitabilitas bank perkreditan rakyat di Kepulauan Riau 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Perumusan Hipotesis berdasarkan model penelitian yang dipaparkan di 

atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

H1:  Adanya pengaruh signifikan positif antara capital adequacy ratio 

terhadap profitabilitas. 

H2:  Adanya pengaruh signifikan negatif antara non performing loan terhadap 

profitabilitas. 
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H3:  Adanya pengaruh signifikan positif antara bank size terhadap 

profitabilitas. 

H4:  Adanya pengaruh signifikan positif antara liquidity terhadap 

profitabilitas. 

H5:  Adanya pengaruh signifikan negatif antara inefficiency terhadap 

profitabilitas. 

H6:  Adanya pengaruh signifikan negatif antara inflasi terhadap profitabilitas. 
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