BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Faktor Internal Bank, Faktor Eksternal, dan Risiko Kredit
Risiko kredit (NPL) merupakan risiko yang timbul akibat debitur tidak

mampu melakukan pemenuhan kewajibannya kepada kreditur (Abadi, Achsani, &
Rachmina, 2014). NPL telah menjadi faktor yang menerima fokus utama dalam
analisis risiko kredit sejak krisis keuangan Asia tahun 1997. NPL mencerminkan
tingkat risiko kredit yang diukur dalam bentuk persentase dengan membandingkan
total kredit bermasalah (KL, D, dan M) terhadap total kredit yang diberikan
dimana semakin tinggi persentase NPL maka semakin besar risiko kredit yang
l

dihadapi olehbank (Chaibi & Ftiti, 2015).
Berdasarkan ketentuan yang disusun oleh Bank Indonesia, kolektibilitas
kredit untuk BPR dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori yaitu Kredit Lancar
(kredit yang tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok pinjaman dan
pembayaran bunga), Kredit Kurang Lancar (kredit yang pengembalian pokok
pinjaman dan pembayaran bunga mengalami keterlambatan melampaui 3 bulan
hingga 6 bulan dari waktu yang diperjanjikan), Kredit Diragukan (kredit yang
pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga mengalami keterlambatan
melewati 6 bulan hingga 12 bulan dari jadwal yang telah diperjanjikan), dan
Kredit Macet (kredit yang pengembalian pokok dan pembayaran bunganya telah
mengalami keterlambatan melampaui 12 bulan dari jadwal yang diperjanjikan).
Kredit yang tergolong dalam kolektibilitas kredit bermasalah adalah
kolektibilitas kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet
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(M). Risiko kredit yang tinggi dapat menimbulkan permasalahan likuiditas,
rentabilitas,

dan

solvabilitas

bagi

bank

sehingga dapat

mempengaruhi

keberlangsungan dan tingkat kesehatan bank (Bank Indonesia, 2011).
Risiko kredit dapat disebabkan oleh faktor eksternal yaitu kondisi
ekonomi makro dan faktor internal seperti faktor spesifik bank (Ofori-Abebrese,
Pickson, & Opare, 2016). Penelitian oleh (Chaibi & Ftiti, 2015; Louzis, Vouldis,
& Metaxas, 2012; Mehmood, Younas, & Ahmed, 2013) mengemukakan bahwa
literatur mengenai faktor determinan yang mempengaruhi risiko kredit dapat
dibagikan menjadi faktor eksternal yaitu faktor ekonomi makro sebagai faktor
yang mempengaruhi risiko kredit secara sistematis dan faktor internal bank
sebagai faktor yang mengukur risiko kredit secara non sistematis. Oleh karena itu,
faktor yang mempengaruhi NPL memiliki keterkaitan kuat dengan faktor internal
bank dan faktor eksternal berupa faktor ekonomi makro.
Ekonomi makro merupakan bagian dari kajian bidang ilmu ekonomi
yang mempelajari bagaimana mekanisme kerja perekonomian sebagai suatu
sistem kerja secara menyeluruh. Kondisi ekonomi makro suatu negara memiliki
peran yang penting sebagai determinan kinerja institusi perbankan yang
beroperasi pada negara tersebut dimana pada saat ekonomi makro mengalami
resesi maka terdapat indikasi peningkatan NPL. Pertumbuhan ekonomi diukur
dengan peningkatan nilai seluruh jasa dan barang yang diproduksi dan secara
signifikan dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk mengembalikan
pinjamannya. (Clementina, K.and Isu, 2014) menyatakan kemungkinan kredit
mengalami gagal bayar dapat disebabkan oleh tingginya ketidakpastian mengenai
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kondisi ekonomi di masa mendatang seperti inflasi, pertumbuhan produk
domestik bruto, dan suku bunga. Ketika perekonomian melambat, maka
masyarakat akan mengalami penurunan pendapatan sehingga tidak mampu
membayar pinjaman.
Pertumbuhan produk domestik bruto menunjukkan kondisi pertumbuhan
ekonomi suatu negara yang apabila pertumbuhan produk domestik bruto rendah
maka akan mengurangi kemampuan debitur dalam membayar hutang serta
meningkatkan jumlah kredit bermasalah sehingga akan meningkatkan risiko kredit
(Chaibi & Ftiti, 2015). Kebijakan moneter untuk melakukan peningkatan suku
bunga kredit juga akan mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar
pinjaman sehingga akan meningkatkan risiko kredit. Oleh karena itu, kondisi
ekonomi makro turut mempengaruhi risiko kredit bank.
Selain

faktor

ekonomi

makro

sebagai

faktor

eksternal

yang

mempengaruhi risiko kredit secara sistematis, risiko kredit dapat disebabkan oleh
faktor internal bank seperti proses pemberian dan pengelolaan kredit, manajemen
risiko kredit yang diterapkan oleh bank, kualitas proses bisnis BPR, kemampuan
bank dalam memantau kredit setelah kredit diberikan serta wujud pengendalian
kredit yang dilakukan apabila terdapat indikasi-indikasi penyimpangan kredit.
Kelemahan bank dalam menganalisis kelayakan pemberian kredit dan
melakukan pengawasan kredit merupakan faktor internal yang menyebabkan
meningkatnya jumlah kredit macet. Hal ini dapat dilihat melalui nilai penyisihan
penghapusan aktiva produktif yang dibentuk dimana semakin tinggi nilai tersebut
maka mencerminkan semakin besar risiko kredit (Ozili, 2015).
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Kredit bermasalah atau NPL akan secara langsung berkaitan dengan
kinerja keuangan bank dan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap risiko
kredit yang terjadi (Mileris, 2012). Kinerja keuangan bank seperti tingkat efisiensi
bank, pendapatan, profitabilitas bank, tingkat hutang, likuiditas dan solvabilitas
bank merupakan cerminan kualitas manajemen, pelaksanaan internal bank, dan
hasil kebijakan dan operasi bank dalam hal moneter yang dapat diukur dengan
menggunakan rasio keuangan. Kinerja keuangan bank dapat dipengaruhi secara
negatif oleh adanya kredit bermasalah atau NPL sehingga kinerja keuangan bank
merupakan salah satu faktor internal yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
kredit bermasalah dan mengukur risiko kredit.
Oleh karena itu, baik faktor ekonomi makro maupun faktor internal bank
merupakan faktor yang patut diperhatikan dalam risiko kredit dimana faktor
ekonomi makro dapat mempengaruhi bank dalam penentuan kebijakan kredit
seperti suku bunga kredit dan kemampuan bayar debitur sehingga berpengaruh
terhadap risiko kredit sedangkan faktor internal atau spesifik bank merupakan
cerminan kondisi internal bank yang turut mempengaruhi penyaluran dan
pengelolaan kredit yang dapat juga digunakan untuk mengukur risiko kredit.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Studi atau penelitian tentang risiko kredit telah banyak diteliti oleh

berbagai peneliti di berbagai negara khususnya pada negara berkembang di benua
Afrika seperti negara Algeria (Marouf & Guellil, 2014), Bangladesh (Washeka &
Asif, 2016), Ghana (Ofori-Abebrese et al., 2016), Kenya (Wairimu & Gitundu,
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2017), Nigeria (Adeola & Ikpesu, 2016; Akinlo & Emmanuel, 2014; Clementina,
K.and Isu, 2014; EL-Maude, Abdul-Rahman, & Ibrahim, 2017), Pakistan (F.
Ahmad, Abbas, & Bashir, 2013; Ahmad, Guohui, Hassan, Naseem, & Rehman,
2016; Ali & Ghauri, 2013; Badar & Yasmin, 2013; Farhan, Sattar, Chaudhry, &
Khalil, 2012; Jameel, 2014; Mehmood et al., 2013; Rashid, Azid, & Malik, 2014)
dan Tunisia (Abid, Ouertani, & Zouari-Ghorbel, 2014; Zribi & Boujelbene, 2011).
Selain banyak dilakukan pada negara berkembang di benua Afrika,
penelitian tentang risiko kredit juga dilakukan pada negara berkembang di benua
lainnya seperti di benua Eropa yakni Albania (Gabeshi, 2017; Shingjergji, 2013)
dan Romania (Bucur & Dragomirescu, 2014), serta negara berkembang di benua
Asia seperti Indonesia (Abadi et al., 2014; Fajar & Umanto, 2017; Ofori-Abebrese
et al., 2016; Suryanto, 2015) dan Sri Lanka (Ekanayake & Azeez, 2015).
Penelitian mengenai faktor determinan risiko kredit pada negara maju
juga dilakukan seperti di negara Spanyol (Salas & Saurina, 2002), Turki (Bolat &
Isik, 2016; Vatansever & Hepsen, 2015), Yunani (Louzis et al., 2012), dan
Amerika Serikat (Berger & Deyoung, 1997; Saba, Kouser, & Azeem, 2012).
Penelitian mengenai perbandingan risiko kredit pada negara maju dan negara
berkembang juga dilakukan yaitu oleh peneliti (N. H. Ahmad & Ariff, 2007;
Ozili, 2015; Tanaskovic & Jandric, 2015). Banyaknya penelitian mengenai risiko
kredit dimana pada tahun 1997 oleh Berger dan Deyoung yang hingga tahun 2017
masih terdapat banyak peneliti yang meneliti faktor determinan risiko kredit
(berdasarkan penelusuran pada kajian literatur yang disusun, dari 51 publikasi
mengenai determinan risiko kredit, terdapat 26 penelitian dilakukan pada tahun

Universitas Internasional Batam
Leini, Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Faktor Eksternal terhadap Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat
di Provinsi Riau
UIB repository @2018

13

2015-2017, 21 penelitian dilakukan pada tahun 2011-2014, dan 4 penelitian pada
periode tahun dibawah tahun 2011) menunjukkan topik ini masih merupakan
suatu permasalahan yang penting, tren serta sangat menarik untuk diteliti
khususnya teliti pada bank tingkat BPR karena berdasarkan data pada kajian
literatur, jenis bank yang menjadi objek penelitian hanya terdiri dari bank umum,
deposit bank, dan bank syariah. Hal ini juga memperkuat alasan penelitian ini
dilakukan serta menggunakan BPR sebagai objek penelitian.
Menurut berbagai studi yang telah dilakukan oleh peneliti pada kajian
literatur, risiko kredit perusahaan perbankan dapat dipengaruhi oleh sisi internal
yaitu faktor internal bank dan sisi eksternal yaitu faktor ekonomi makro. Variabel
faktor internal bank yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu adalah
ukuran perusahaan (Abid et al., 2014; N. H. Ahmad & Ariff, 2007; Alexandri &
Santoso, 2015; Ali & Ghauri, 2013; Gabeshi, 2017; Bolat & Isik, 2016;
Ekanayake & Azeez, 2015; Chaibi & Ftiti, 2015; Ha, Thi, & Hang, 2016; Hue,
2015; EL-Maude et al., 2017; Ismail, Damia, Azlan, & Ishak, 2017; Louzis et al.,
2012; Misman, Bhatti, Lou, Samsudin, & Rahman, 2015; Ozili, 2015; Rajha,
2017; Rashid et al., 2014; Suryanto, 2015; Zribi & Boujelbene, 2011; Fajar &
Umanto, 2017;).
Variabel faktor internal bank lainnya seperti profitabilitas juga diteliti
oleh banyak peneliti yaitu (Abadi et al., 2014; Alexandri & Santoso, 2015; Bolat
& Isik, 2016; Ofori-Abebrese et al., 2016; Louzis et al., 2012; Chaibi & Ftiti,
2015; Ekanayake & Azeez, 2015; EL-Maude et al., 2017; Erdinc & Abazi, 2015;
Mehmood et al., 2013; Ha et al., 2016; Messai & Jouini, 2013; Misman et al.,
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2015; Rashid et al., 2014; Salas & Saurina, 2002; Zribi & Boujelbene, 2011;
Makri, Tsagkanos, & Bellas, 2014;)
Variabel penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap risiko kredit
diteliti oleh (N. H. Ahmad & Ariff, 2007), yang juga diteliti oleh peneliti lainnya
seperti (Ali & Ghauri, 2013; Bolat & Isik, 2016; Chaibi & Ftiti, 2015; Ekanayake
& Azeez, 2015; Erdinc & Abazi, 2015; Maharmah & Saadeh, 2015; Messai &
Jouini, 2013; Ozili, 2015). Model penelitian oleh (Messai & Jouini, 2013) dapat
dilihat pada Gambar 2.1:
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif

Profitabilitas
Pertumbuhan Kredit

Risiko Kredit

Pengangguran
Suku Bunga
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto
Gambar 2.1

Model penelitian faktor mikro dan makro ekonomi terhadap risiko

kredit, sumber: Messai dan Jouini (2013).
Peneliti (Berger & Deyoung, 1997) meneliti faktor yang mempengaruhi
risiko kredit dengan menggunakan pendekatan inefisiensi manajemen, yang juga
diteliti oleh (Abid et al., 2014; N. H. Ahmad & Ariff, 2007; Ali & Ghauri, 2013;
Chaibi & Ftiti, 2015; Ekanayake & Azeez, 2015; Fajar & Umanto, 2017; Louzis

Universitas Internasional Batam
Leini, Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Faktor Eksternal terhadap Risiko Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat
di Provinsi Riau
UIB repository @2018

15

et al., 2012; Maharmah & Saadeh, 2015; Misman et al., 2015; Ofori-Abebrese et
al., 2016; Rashid et al., 2014; Salas & Saurina, 2002; Suryanto, 2015).
Peneliti (Erdinc & Abazi, 2015) meneliti mengenai pengaruh faktor
internal bank terhadap risiko kredit dengan menggunakan variabel pertumbuhan
kredit. Variabel tersebut juga diteliti oleh (Ekanayake & Azeez, 2015; Gabeshi,
2017; Ha et al., 2016; Hue, 2015; Marouf & Guellil, 2014; Ozili, 2015; Rashid et
al., 2014; Salas & Saurina, 2002). Model penelitian oleh (Erdinc & Abazi, 2015)
dapat dilihat pada Gambar 2.2:
Pertumbuhan Kredit
Inflasi
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto

Risiko Kredit

Suku Bunga
Profitabilitas
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif
Gambar 2.2

Model penelitian faktor determinan risiko kredit, sumber: Abazi

dan Erdinc (2014).
Peneliti (N. H. Ahmad & Ariff, 2007) menggunakan variabel likuiditas
(Maharmah & Saadeh, 2015; Mehmood et al., 2013) sebagai variabel independen
dalam meneliti pengaruh faktor internal bank terhadap risiko kredit. Peneliti
lainnya (Ali & Ghauri, 2013; EL-Maude et al., 2017; Gabeshi, 2017; Ha et al.,
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2016; Jameel, 2014; Makri et al., 2014; Suryanto, 2015) menambahkan variabel
independen loan to deposit ratio.
Peneliti (Zribi & Boujelbene, 2011) mengembangkan penelitian dengan
meneliti pengaruh struktur kepemilikan terhadap risiko kredit sedangkan (Louzis
et al., 2012) menggunakan variabel independen konsentrasi kepemilikan. Peneliti
(Alexandri & Santoso, 2015) menggunakan variabel independen berupa
kewajiban penyediaan modal minimum (EL-Maude et al., 2017; Jameel, 2014;
Makri et al., 2014; Misman et al., 2015; Rashid et al., 2014; Salas & Saurina,
2002; Suryanto, 2015; Zribi & Boujelbene, 2011) terhadap risiko kredit.
Selain faktor internal bank, risiko kredit juga dipengaruhi oleh faktor
eksternal yaitu faktor ekonomi makro. Berbagai literatur telah menjelaskan
hubungan antara faktor ekonomi makro dengan risiko kredit perbankan. Variabel
faktor ekonomi makro yang sering digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu
tingkat suku bunga (Abadi et al., 2014; F. Ahmad et al., 2013; Makri et al., 2014;
Akinlo & Emmanuel, 2014; Badar & Yasmin, 2013; Bucur & Dragomirescu,
2014; Mehmood et al., 2013; Chaibi & Ftiti, 2015; Louzis et al., 2012;
Clementina, K.and Isu, 2014; Fajar & Umanto, 2017; Haniifah, 2015; Hue, 2015;
Jameel, 2014; Messai & Jouini, 2013; Shingjergji, 2013; Suryanto, 2015;
Vatansever & Hepsen, 2015; Ofori-Abebrese et al., 2016)
Penelitian mengenai pengaruh faktor ekonomi makro terhadap risiko
kredit dilakukan oleh (F. Ahmad et al., 2013) dengan menggunakan variabel
pertumbuhan produk domestik bruto (Adeola & Ikpesu, 2016; Alexandri &
Santoso, 2015; Bucur & Dragomirescu, 2014; Chaibi & Ftiti, 2015; Clementina,
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K.and Isu, 2014; Ekanayake & Azeez, 2015; Fajar & Umanto, 2017; Gabeshi,
2017; Ha et al., 2016; Haniifah, 2015; Hue, 2015; Jameel, 2014; Makri et al.,
2014; Mehmood et al., 2013; Wairimu & Gitundu, 2017).
Penelitian (Akinlo & Emmanuel, 2014; Badar & Yasmin, 2013; Bucur &
Dragomirescu, 2014) menambahkan variabel peredaran uang sebagai variabel
independen. (F. Ahmad et al., 2013) mengembangkan penelitian dengan
menambahkan tingkat ekspor dan indeks produksi industri sebagai variabel
independen sedangkan (Wairimu & Gitundu, 2017)menggunakan hutang negara
sebagai variabel independen (Makri et al., 2014).
Peneliti (Suryanto, 2015) meneliti faktor internal dan ekternal yang
mempengaruhi risiko kredit pada perbankan di Indonesia.
Ukuran Perusahan
Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum
Infisiensi Manajemen

Risiko Kredit

Suku Bunga
Loan to Deposit Ratio
Gambar 2.3

Model penelitian determinan risiko kredit pada perbankan, sumber:

Suryanto (2015).
Peneliti (Hue, 2015) melakukan penelitian mengenai faktor determinan
risiko kredit (NPL) pada bank komersial di Vietnam dengan menggunakan
variabel pertumbuhan kredit, pertumbuhan PDB, dan suku bunga. Model
penelitian (Hue, 2015) dapat tertera pada Gambar 2.4 dibawah ini:
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Pertumbuhan PDB
Pertumbuhan Kredit

Risiko Kredit

Suku Bunga
Gambar 2.4

Model penelitian faktor eksternal (ekonomi makro) terhadap risiko

kredit, sumber: Hue (2015).
Peneliti (Ofori-Abebrese et al., 2016) meneliti pengaruh faktor spesifik
bank terhadap risiko kredit di negara Ghana. Model penelitian (Ofori-Abebrese et
al., 2016) terdapat pada Gambar 2.5 dibawah ini:
Suku Bunga
Infisiensi Manajemen
Return on Asset
Risiko Kredit
Return on Equity
Loan to Asset Ratio
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif
Gambar 2.5

Model penelitian faktor internal bank terhadap risiko kredit,

sumber: Ofori-Abebrese et.al. (2016).
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2.3

Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen

2.3.1

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)
Menurut Suryanto (2015), kewajiban penyediaan modal minimum

merupakan sebuah rasio yang mengindikasikan kemampuan permodalan bank
dalam menyediakan dana untuk kebutuhan ekspansi usaha dan menampung risiko
kerugian yang disebabkan oleh usaha bank dimana semakin tinggi KPMM, maka
semakin besar kemampuan bank dalam meminimalkan risiko kredit sehingga
jumlah kredit yang kategori NPL pada bank akan semakin rendah dengan adanya
cadangan dana yang berasal dari perbandingan permodalan bank dengan ATMR
atau aktiva tertimbang menurut risiko (Suryanto, 2015).
Penelitian (Misman et al., 2015) menunjukkan bahwa KPMM memiliki
pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit dimana rasio KPMM bank yang
semakin besar akan memiliki risiko kredit yang semakin kecil. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan hasil penelitian oleh beberapa peneliti yaitu (Jameel, 2014;
Makri et al., 2014; Rashid et al., 2014; Zribi & Boujelbene, 2011)
Penelitian (Suryanto, 2015) menunjukkan tidak terdapat pengaruh
signifikan antara KPMM dan risiko kredit. Hasil penelitian tersebut selaras
dengan hasil penelitian oleh peneliti (Alexandri & Santoso, 2015; EL-Maude et
al., 2017; Salas & Saurina, 2002).

2.3.2

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang

diukur dengan total aset bank (Louzis et al., 2012). Bank yang berskala besar
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memiliki kemampuan dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan bank
berskala kecil dalam melakukan evaluasi kualitas nasabah, agunan, dan tujuan
penyaluran kredit. Selain itu, bank yang berskala besar memiliki batas maksimum
penyaluran kredit (BMPK) yang lebih besar pula sehingga cenderung lebih
menggunakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sehingga memiliki
risiko kredit yang lebih kecil (Fajar & Umanto, 2017).
Penelitian oleh (Ismail et al., 2017) menunjukkan ukuran perusahaan
memiliki pengaruh signifkan negatif terhadap risiko kredit yaitu semakin besarnya
ukuran suatu perusahaan maka akan memiliki risiko kredit yang semakin kecil.
Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh (Hue, 2015).
Penelitian oleh (Chaibi & Ftiti, 2015) menunjukkan ukuran perusahaan
memiliki pengaruh signifkan positif terhadap risiko kredit. Hasil penelitian
tersbeut selaras dengan penelitian oleh beberapa peneliti yaitu ( Gabeshi, 2017;
Abid et al., 2014; EL-Maude et al., 2017;).
Hasil penelitian oleh (Ekanayake & Azeez, 2015) menunjukkan tidak
terdapat pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan dengan risiko kredit. Hasil
penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh beberapa peneliti yaitu (N. H.
Ahmad & Ariff, 2007; Alexandri & Santoso, 2015; Ali & Ghauri, 2013; Bolat &
Isik, 2016; Fajar & Umanto, 2017; Ha et al., 2016; Louzis et al., 2012; Misman et
al., 2015; Ozili, 2015; Rajha, 2017; Rashid et al., 2014; Suryanto, 2015; Zribi &
Boujelbene, 2011).
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2.3.3

Pertumbuhan Kredit
Pertumbuhan kredit merupakan persentase peningkatan atau penurunan

jumlah kredit yang disalurkan oleh perusahaan. Tingkat risiko kredit menurun
seiring pertumbuhan kredit karena meningkatnya jumlah penyaluran kredit
diberikan sehingga akan menurunkan persentase perbandingan kredit macet
terhadap total kredit (Gabeshi, 2017).
Penelitian (Ozili, 2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit
memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit yaitu bank yang
memiliki pertumbuhan kredit yang semakin tinggi maka risiko kredit akan
semakin rendah. Hasil penelitian tersebut selaras dengan peneliti (Ekanayake &
Azeez, 2015; Gabeshi, 2017; Ha et al., 2016)
Penelitian (Hue, 2015) menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit
memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan peneliti (Rashid et al., 2014; Salas & Saurina, 2002).
Namun, penelitian oleh (Erdinc & Abazi, 2015) serta (Marouf & Guellil, 2014)
menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan kredit dan
risiko kredit.

2.3.4

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)
Penyisihan penghapusan aktiva produktif merupakan cadangan yang

wajib dibentuk dengan menggunakan persentase tertentu dari jumlah kredit
berdasarkan golongan kualitas aktiva produktif bank. PPAP merupakan
mekanisme pengendalian kerugian pinjaman yang diantisipasi dimana semakin
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tinggi tingkat kerugian yang mampu diantisipasi bank, maka semakin tinggi
PPAP. Tingkat PPAP bank yang tinggi mencerminkan semakin besarnya kredit
macet (non performing loan) yang disalurkan oleh bank sehingga bank akan
membentuk cadangan yang lebih besar untuk memitigasi dan mengantisipasi
kredit macet sehingga semakin tingginya PPAP mengindikasikan semakin
tingginya risiko kredit (Chaibi & Ftiti, 2015).
Penelitian (Bolat & Isik, 2016) menunjukkan bahwa penyisihan
penghapusan aktiva produktif memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko
kredit dimana semakin besar angka penyisihan penghapusan aktiva produktif
maka semakin besar risiko kredit. Hasil penelitian tersebut selaras dengan
penelitian oleh (N. H. Ahmad & Ariff, 2007; Ali & Ghauri, 2013; Chaibi & Ftiti,
2015; Erdinc & Abazi, 2015; Messai & Jouini, 2013; Ozili, 2015).
Penelitian oleh (Maharmah & Saadeh, 2015) menunjukkan tidak terdapat
pengaruh signifikan antara penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap
risiko kredit. Hasil penelitian yang sama ditunjukkan oleh (Ekanayake & Azeez,
2015).

2.3.5

Inefisiensi Manajamen (BOPO)
Inefisiensi manajemen yang diukur dengan jumlah beban operasional

bank terhadap pendapatan operasional bank atau BOPO menunjukkan pengukuran
untuk tingkat efisiensi suatu bank dimana bank yang tidak efisien akan memiliki
permasalahan dalam melakukan evaluasi atas kredit bermasalah dan pemantauan
biaya internal sehingga akan meningkatkan risiko kredit. Bank akan menggunakan
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sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan kredit sehingga
menimbulkan biaya bagi bank seperti biaya penagihan kredit, oleh karena itu
semakin besar rasio BOPO mengindikasikan semakin tinggi risiko kredit.
Penelitian oleh (Fajar & Umanto, 2017) menunjukkan inefisiensi
manajemen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit yaitu
semakin besar rasio BOPO maka semakin tinggi risiko kredit. Hasil penelitian
yang sama ditunjukkan oleh (Abid et al., 2014; N. H. Ahmad & Ariff, 2007; Ali
& Ghauri, 2013; Chaibi & Ftiti, 2015; Ekanayake & Azeez, 2015; Louzis et al.,
2012; Rashid et al., 2014; Salas & Saurina, 2002; Suryanto, 2015).
Penelitiany oleh (Misman et al., 2015) menemukan bahwa inefisiensi
manajemen memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit sedangkan
penelitian oleh (Maharmah & Saadeh, 2015) dan (Ofori-Abebrese et al., 2016)
tidak menemukan pengaruh signifikan antara inefisiensi manajemen dan risiko
kredit.

2.3.6

Profitabilitas
Profitabilitas yang dicerminkan dengan rasio return on asset (ROA)

menunjukkan besarnya pengembalian yang diterima bank dari aset yang
diinvestasikan atau jumlah laba bersih yang kembali dalam bentuk persentase dari
jumlah aset perusahaan. Apabila rasio ROA besar, maka mencerminkan bank
tersebut memiliki pencapaian kinerja yang baik dalam menghasilkan laba usaha.
Sebuah bank dengan kualitas manajemen yang baik cenderung tidak akan
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memberikan pinjaman risiko tinggi sehingga akan menurunkan tingkat risiko
kredit (Ekanayake & Azeez, 2015).
Penelitian oleh (Dimitrios, Helen, & Mike, 2016) menunjukkan bahwa
profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit (NPL)
yaitu semakin besar nilai rasio profitabilitas maka semakin rendah risiko kredit.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian oleh (Alexandri & Santoso,
2015; Louzis et al., 2012; Chaibi & Ftiti, 2015; Ha et al., 2016; Ekanayake &
Azeez, 2015; Rashid et al., 2014; Messai & Jouini, 2013; Erdinc & Abazi, 2015;
Mehmood et al., 2013; Salas & Saurina, 2002)
Penelitian oleh (Zribi & Boujelbene, 2011) menunjukkan bahwa
profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit
sedangkan hasil penelitian oleh beberapa peneliti yaitu (Bolat & Isik, 2016; Ismail
et al., 2017; EL-Maude et al., 2017; Misman et al., 2015; Ofori-Abebrese et al.,
2016; Makri et al., 2014;) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh
signifikan antara profitabilitas dengan risiko kredit.

2.3.7

Suku Bunga
Suku bunga merupakan pengukuran atas biaya atau pendapatan yang

diterima suatu bank atas penggunaan uang pada periode atau jangkat waktu
tertentu. Peningkatan suku bunga akan meningkatkan biaya bunga pada pinjaman
dan mempengaruhi kemampuan debitur dalam membayar pinjaman sehingga akan
meningkatkan risiko kredit (Abadi et al., 2014; Shingjergji, 2013).
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Penelitian (Chaibi & Ftiti, 2015) menunjukkan suku bunga memiliki
pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit dimana penetapan tingkat suku
bunga bank yang semakin tinggi maka risiko kredit akan semakin besar. Hasil
penelitian yang sama ditunjukkan oleh beberapa peneliti yaitu (Abadi et al., 2014;
Badar & Yasmin, 2013; Hue, 2015; Jameel, 2014; Louzis et al., 2012; Messai &
Jouini, 2013; Ofori-Abebrese et al., 2016; Suryanto, 2015).
Penelitian oleh (Makri et al., 2014) menunjukkan bahwa tingkat suku
bunga memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit. Hasil
penelitian tersebut selaras dengan penelitian oleh beberapa peneliti yaitu (F.
Ahmad et al., 2013; Bucur & Dragomirescu, 2014).
Hasil penelitian oleh (Haniifah, 2015) menunjukkan tidak terdapat
pengaruh signifikan antara tingkat suku bunga dan risiko kredit. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan penelitian oleh peneliti (Akinlo & Emmanuel, 2014;
Clementina, K.and Isu, 2014; Fajar & Umanto, 2017; Mehmood et al., 2013;
Shingjergji, 2013; Vatansever & Hepsen, 2015).

2.3.8

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan domestik bruto

adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di
suatu negara pada periode tertentu dimana semakin tinggi tingkat pertumbuhan
PDB akan meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar hutang. Hal ini
akan mengurangi tingkat risiko kredit (Chaibi & Ftiti, 2015).
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Penelitian (Hue, 2015) menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB memiliki
pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit dimana semakin tinggi
pertumbuhan PDB maka risiko kredit bank akan semakin rendah. Hasil penelitian
tersebut selaras dengan penelitian oleh (F. Ahmad et al., 2013; Chaibi & Ftiti,
2015; Ekanayake & Azeez, 2015; Fajar & Umanto, 2017; Ha et al., 2016; Jameel,
2014; Makri et al., 2014; Mehmood et al., 2013).
Penelitian yang dilakukan (Clementina, K.and Isu, 2014) menunjukkan
pertumbuhan PDB memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit
sedangkan penelitian oleh (Bucur & Dragomirescu, 2014) menunjukkan bahwa
tidak terdapat pengaruh signifikan antara pertumbuhan PDB terhadap risiko kredit.
Hasil penelitian tersebut konsisten dengan penelitian oleh (Adeola & Ikpesu, 2016;
Alexandri & Santoso, 2015; Gabeshi, 2017; Haniifah, 2015; Wairimu & Gitundu,
2017).

2.4

Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

2.4.1

Model Penelitian
Penelitian ini berfokus pada pengaruh faktor internal bank dan faktor

eksternal terhadap risiko kredit sehingga model penelitian ini menggunakan
gabungan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Hue, 2015; Ofori-Abebrese
et al., 2016; Suryanto, 2015) yang berfokus pengaruh faktor internal bank dan
faktor eksternal berupa faktor ekonomi makro terhadap risiko kredit.
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Kewajiban Penyediaan
Modal Minimum
Ukuran Perusahaan
Pertumbuhan Kredit
Penyisihan Penghapusan
Aktiva Produktif

Risiko Kredit

Inefisiensi Manajemen
Profitabilitas
Suku Bunga
Pertumbuhan Produk
Domestik Bruto
Gambar 2.6 Model pengaruh faktor internal bank dan faktor eksternal terhadap
risiko kredit.

2.4.2

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan pemaparan kerangka teoretis dan gambar model penelitian

diatas maka perumusan hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 =

Kewajiban penyediaan modal minimum memiliki pengaruh signifikan
negatif terhadap risiko kredit.

H2 =

Ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko
kredit.

H3 =

Pertumbuhan kredit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko
kredit.
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H 4 = Penyisihan penghapusan aktiva produktif memiliki pengaruh signifikan
positif terhadap risiko kredit.
H 5 = Inefisiensi manajemen memiliki pengaruh signifikan positif terhadap
risiko kredit.
H6 =

Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit.

H7 =

Suku bunga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap risiko kredit.

H8 =

Pertumbuhan produk domestik bruto memiliki pengaruh signifikan negatif
terhadap risiko kredit.
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