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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1. Penjelasan Profitabilitas 

Salah satu pemikat bagi investor dalam menanam sahamnya di perbankan 

adalah profitabilitas. Menicucci dan Paolucci (2016) menjelaskan profitabilitas 

sebagai kemampuan suatu perbankan dalam mempertahankan laba yang diperoleh 

dari tahun ke tahun. Luqman (2014) berpendapat bahwa profitabilitas perbankan 

adalah kemampuan perbankan dalam menghasilkan sumber daya yang baru dari 

aktivitas operasional sehari-hari selama periode waktu tertentu. 

Pengukur profitabilitas dalam penelitian ini yakni Return On Assets 

(ROA), Return On Equity (ROE), dan Net Interest Margin (NIM). Di antara 

ketiga pengukur profitabilitas, ROA adalah pengukur terbaik karena ROA dapat 

menunjukkan kemampuan perbankan dalam mengelola atau menggunakan sumber 

daya (Kani, 2017). 

Risiko likuiditas adalah salah satu karakteristik bank yang bisa 

mempengaruhi profitabilitas perbankan. Pengaruh risiko likuiditas terhadap 

profitabilitas bisa diukur dengan indikator ROE (Mokni & Rachdi, 2014). Nilai 

ROE yang tinggi tentu dapat menarik perhatian banyak investor untuk 

menanamkan modalnya. 

Net Interest Margin (NIM) merupakan pengukur profitabilitas yang 

menunjukkan laba dari kegiatan utama suatu perbankan untuk memperoleh bunga 

bank (Naceur, 2003). 
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2.1.1. Return On Assets (ROA) 

Sebagian besar perbankan menggunakan ROA sebagai ukuran 

profitabilitas yang utama, tidak terkecuali pada perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya. Saeed dan Zahid (2016) menyebutkan bahwa ROA yang dimiliki oleh 

perbankan menunjukkan tingkat laba bersih yang dihasilkan. Selain itu, ROA juga 

menentukan kompetensi dan kecakapan bank dalam mengelola asetnya untuk 

menghasilkan laba. Setiap perbankan selalu berupaya mencapai ROA yang lebih 

tinggi untuk meningkatkan kinerjanya. Faktor pendorongnya yaitu faktor 

penilaian dimana dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan dinilai baik seiring 

dengan tingginya nilai ROA. Investor tentunya akan melirik perusahaan dengan 

nilai ROA yang tinggi karena ROA yang tinggi mampu menghasilkan tingkat 

keuntungan yang lebih besar. 

2.1.2. Return On Equity (ROE) 

ROE adalah rasio perbandingan antara laba bersih terhadap jumlah 

ekuitas (Nwude & Okeke, 2018). Rasio profitabilitas yang menunjukkan 

efektivitas perbankan dalam menghasilkan keuntungan dari modal atau dana yang 

diinvestasikan oleh para pemegang saham, yang dinyatakan dalam persentase 

disebut dengan ROE. 

Tidak semua penelitian terdahulu menganggap ROE sebagai pengukur 

profitabilitas perbankan yang efektif. Fidanoski, Choudhry, Davidović, dan Sergi 

(2018) mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan ROE memiliki 

kerentanan terhadap tindakan akuntansi dan manajerial, yaitu akuntansi kreatif 

dan praktik manipulatif mengenai distribusi laba. Selain itu, mereka juga 

berpendapat bahwa ROE bukanlah tolak ukur profitabilitas yang tepat karena 
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ketidakpekaannya terhadap tindakan strategis seperti restrukturisasi, merger dan 

akuisisi. Rasio ini pun akhirnya dinilai tidak memiliki potensi untuk membedakan 

tingkat efisiensi pada setiap bank. 

Terlepas dari penilaian tersebut, ROE masih menjadi tolak ukur kinerja 

utama bagi sebagian besar investor dan para penganalisis saham (Nwude & 

Okeke, 2018), karena rasio tersebut dapat menarik daya pikat calon pemegang 

saham untuk menginvestasikan modalnya. 

2.1.3. Net Interest Margin (NIM) 

Selain ROA dan ROE, rasio profitabilitas perbankan lainnya adalah rasio 

NIM. Rasio NIM merupakan rasio keuangan perbankan untuk menyelidiki 

besaran pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif perusahaan. Rasio NIM, 

yang dikenal juga dengan rasio margin bunga bersih, dijelaskan sebagai 

pendapatan bunga setelah dikurangi beban bunga dibagi dengan rata-rata jumlah 

aset produktif. Rasio ini mengukur selisih antara apa yang dibayarkan pihak 

perbankan kepada nasabah penyedia dana dan apa yang diterima oleh bank dari 

debitur, baik perseorangan maupun perusahaan (Leykun, 2016). 

Rasio NIM yang tinggi menunjukkan stabilitas perbankan yang baik. 

Namun di sisi yang berbeda, tingginya rasio NIM dapat mencerminkan adanya 

praktik pemberian pinjaman yang mengharuskan bank membentuk cadangan 

kerugian pinjaman yang cukup besar karena pinjaman tersebut memiliki risiko 

kredit yang tinggi (Raharjo, Hakim, Manurung, & Maulana, 2014). Untuk menilai 

efektif atau tidaknya NIM pada perbankan harus dibandingkan juga dengan rata-

rata NIM pada industri perbankan. Jika NIM perbankan mengalami kenaikan 
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diatas rata-rata industri, maka dapat dikatakan NIM bank tersebut dinilai efektif, 

begitu pula sebaliknya. 

 

2.2. Model Penelitian Terdahulu 

Athanasoglou, Brissimis, dan Delis (2005) menemukan bahwa rasio 

ekuitas terhadap jumlah aset dan produktivitas berpengaruh pada tingkat 

pengembalian aset perbankan dengan signifikansi positif. Sedangkan pengaruh 

signifikansi negatifnya oleh risiko kredit. Variabel lainnya seperti ukuran dan 

kepemilikan signifikansi yang dihasilkan adalah negatif terhadap tingkat 

pengembalian aset perbankan. 

Pasiouras dan Kosmidou (2007) meneliti faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi profitabilitas pada perbankan komersial di Uni Eropa. Perbankan 

yang diteliti yakni perbankan domestik dan perbankan asing. Variabel dependen 

yang dipakai adalah rasio tingkat pengembalian rata-rata aset (ROAA). Dengan 

signifikansi positif, ROAA dipengaruhi oleh rasio kapital adekuasi, likuiditas, dan 

tingkat inflasi. Di samping itu, dengan signifikansi negatif, ROAA dipengaruhi 

oleh rasio biaya terhadap laba dan jumlah aset perbankan. 

Penyidikan oleh AL-Omar dan AL-Mutairi (2008) menggunakan sampel 

perbankan di Kuwait. Karakteristik perbankan yang dianalisis yaitu, rasio ekuitas 

terhadap jumlah aset, rasio kredit terhadap jumlah aset, rasio biaya operasional 

terhadap jumlah aset, rasio aset nonbunga terhadap jumlah aset, dan jumlah aset 

itu sendiri. Variabel dependen yang dipakai adalah ROA. Hasil yang diperoleh 

yaitu pengaruh rasio kredit terhadap jumlah aset dan rasio biaya operasional 

terhadap jumlah aset tidak signifikan. Pengaruh rasio ekuitas terhadap jumlah aset 
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dan jumlah aset signifikan positif. Sedangkan pengaruh rasio aset nonbunga 

terhadap jumlah aset signifikan negatif. 

Maudos dan Solís (2009) menganalisis faktor-faktor yang berdampak 

terhadap NIM pada perbankan di Meksiko. Diketahui dari hasil analisisnya bahwa 

kekuatan pasar, rasio biaya operasional terhadap jumlah aset, jumlah kredit, dan 

implicit interest payments berpengaruh signifikan ke arah positif. Sedangkan 

signifikansi negatifnya didapati dari pengaruh risiko kredit dan rasio biaya 

terhadap pendapatan bruto. 

Sufian dan Habibullah (2009) melakukan studi mengenai karakteristik 

bank dan makroekonomi sebagai penentu profitabilitas perbankan di Tiongkok. 

Variabel yang digunakan adalah likuiditas, ukuran, risiko kredit, kapitalisasi bank, 

aktivitas nontradisional, biaya operasional bank, tingkat inflasi, PDB, dan money 

supply growth. Dari studi tersebut ditemukan likuiditas, risiko kredit, dan tingkat 

inflasi tidak berdampak signifikan. Sedangkan ukuran, biaya operasional bank, 

dan money supply growth terlihat dapat menurunkan profitabilitas perbankan. 

Variabel selebihnya ditemukan dapat meningkatkan profitabilitas. 

Naifar (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui penentu kinerja 

bank dengan analisis teori dan praktik dalam kasus pasar yang sedang 

berkembang. Hasilnya, hanya pinjaman bank dan kepemilikan (ownership) yang 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap ROA. Ukuran bank, rasio likuiditas, 

manajemen biaya, rasio capital serta number of managers tidak berpengaruh 

secara signifikan. 

Arif dan Anees (2012) menemukan bahwa performa bank dipengaruhi 

oleh deposit, kas, liquidity gap, dan nonperforming loan. Hasil penemuan ini 
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adalah signifikan positif dari pengaruh deposit dan kas, signifikan negatif dari 

pengaruh nonperforming loan. Sedangkan liquidity gap tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan. 

Penelitian lain menunjukkan risiko kredit, jumlah aset, jumlah kredit 

yang diberikan, dan rasio kapital adekuasi tidak ditemukannya pengaruh yang 

signifikan (Nguyen, 2012). NIM digunakan sebagai pengukur profitabilitas, 

signifikansi diperoleh dari pengaruh struktur pasar, biaya operasional, dan risk 

aversion. Hanya variabel diversifikasi saja yang berdampak signifikan ke arah 

negatif. 

Penerapan teknik Generalized Method of Moments untuk panel dinamis 

yang menggunakan data tingkat bank untuk 42 negara di Asia selama kurun waktu 

15 tahun (1994-2008) dilakukan oleh Lee dan Hsieh (2013). Hasil penelitian yaitu 

adanya perbedaan efek yang didapatkan oleh profitabilitas dan risiko yang 

dipengaruhi oleh kapital. Signifikansinya terhadap NIM yaitu positif yang 

dipengaruhi oleh kapital dan negatif yang dipengaruhi oleh risiko likuiditas. 

Paparan risiko kredit dan kinerja pada sektor perbankan yang ada di 

Pakistan menghasilkan signifikansi yang negatif terhadap ROA (Ashraf, 

Associate, Abbas, Anees, Zaidi, & Ahmad, 2014). Sama dengan ROA, hasilnya 

terhadap ROE juga signifikan negatif dengan menggunakan pengukuran jumlah 

pinjaman dan jumlah diterima dimuka terhadap jumlah deposit dan provisi 

kerugian dari pinjaman terhadap total kredit yang diklasifikasikan. Tetapi hasil 

berbeda jika pengukuran risiko kredit menggunakan nonperforming loans to total 

loans dimana tidak ditemukan pengaruh yang signifikan terhadap ROE. 
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Luqman (2014) melakukan pengujian pada kinerja bank komersial di 

Nigeria yang dipengaruhi oleh risiko kredit. Penggunaan ROA sebagai pengukur 

profitabilitas diketahui terdapat signifikansi negatif dimana risiko kredit diukur 

dengan formula rasio NPL terhadap loan and advances. Sedangkan dengan 

pengukuran rasio loan and advances terhadap jumlah deposit tidak ada 

signifikansi terhadap profitabilitas. 

Raharjo et al. (2014) meneliti beberapa faktor penentu rasio NIM pada 

perbankan di Indonesia dengan himpunan data selama kurun waktu 5 tahun (2008-

2012). Penemuan dalam penelitian tersebut yakni variabel internal memiliki 

signifikansi terhadap NIM. Variabel tersebut antara lain pertumbuhan aset bank, 

ROA, efisiensi operasional, capital adequacy, serta risiko kredit dan likuiditas. 

Efek yang diberikan dari variabel eksternal tidak signifikan, kecuali dampak yang 

diterima NIM dari tingkat inflasi. 

Nouaili, Abaoub, dan Ochi (2015) meneliti 17 bank umum di Tunisia 

dengan rentang waktu 16 tahun (1997-2012). Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa hubungan positif pada kinerja bank dipengaruhi oleh kapitalisasi, 

privatisasi dan quotation. Sedangkan ukuran bank, efisiensi dan indeks 

konsentrasi memiliki hubungan yang negatif. 

Tidak adanya hasil signifikansi pada efek risiko manajemen terhadap 

performa bank di Nigeria (Olamide, Uwalomwa, & Ranti, 2015). Beberapa 

variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah NPL, kapital, rasio 

pinjaman terhadap jumlah deposit, pengungkapan risiko (risk disclosure) dan total 

aset. 
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Pervan, Pelivan, dan Arnerić (2015) menyelidiki faktor mana yang dapat 

mempengaruhi nilai ROA pada bank di Kroasia. Hasil yang signifikan didapat 

atas pengaruh ukuran bank, risiko insolvensi, risiko kredit, intermediasi, 

manajemen biaya operasi, konsentrasi industri pertumbuhan pasar dan inflasi. 

Pasar saham tidak berpengaruh signifikan pada penyelidikannya. 

Risiko kredit dan efisiensi operasional bank berpengaruh terhadap 

profitabiltas secara signifikan (Samad, 2015). Berbeda halnya dengan risiko 

likuiditas dan efisiensi kapital yang berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

Pengukuran efisiensi kapital yang digunakan adalah persentase ekuitas terhadap 

total aset. Hasil penelitian ini berdasarkan perolehan data pada perbankan 

komersial di Bangladesh. 

Terraza (2015) meneliti pengaruh ukuran bank pada rasio risiko sebagai 

implikasi dari kinerja bank. Kinerja bank pada penelitian ini menggunakan ROAA 

(return on average assets). Secara signifikan, rasio ekuitas terhadap jumlah aset 

dan risiko kredit dapat mempengaruhi ROAA. Pengaruh dari jumlah aset, rasio 

ekuitas terhadap jumlah pinjaman, rasio pinjaman bersih pada jumlah aset dan 

rasio aset likuid terhadap deposit nasabah dan pendanaan jangka pendek tidak 

signifikan terhadap ROAA. 

Penelitian mengenai faktor-faktor penentu performa perbankan pada 10 

bank terbesar di Indonesia dilakukan oleh Kristianti dan Yovin (2016). Hasil 

penemuannya adalah rasio CAR dan LDR tidak berpengaruh signifikan. Di lain 

sisi, variabel nonperforming loan dan operational efficiency berpengaruh dengan 

signifikansi negatif. 
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Sementara itu, Leykun (2016) melakukan penelitian pada sejumlah bank 

komersial di Etiopia. Datanya menggunakan kurun waktu 10 tahun sejak tahun 

2005 sampai dengan tahun 2014. Penelitian ini membuktikan bahwa NIM 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Temuan yang didapatinya adalah pengaruh dari 

capital adequacy (risk aversion) dan biaya operasi memiliki signifikansi positif 

terhadap NIM. Hasil yang positif juga diperoleh dari pengaruh risiko kredit. 

Risiko kredit dapat mempengaruhi ROA dan ROE dengan pengukuran 

risiko kredit yang menggunakan nonperforming loan (Saeed & Zahid, 2016). 

Namun, dengan pengukuran impairments hasilnya negatif terhadap ROE tetapi 

positif terhadap ROA. 

Suatu studi yang berkontribusi pada literatur empiris dilakukan oleh Tan 

(2016). Studi ini menguji dampak risiko dan persaingan terhadap profitabilitas 

dalam industri perbankan di China, baik bank milik negara, saham gabungan 

maupun komersial. Dengan menggunakan data selama 9 tahun (2003-2011), 

diperoleh hasil yang tidak signifikan pada ROE, namun pada NIM dan ROA 

hasilnya adalah signifikan negatif. Selain itu diversifikasi tidak ada signifikansi 

terhadap ROA dan ROE, tetapi mempengaruhi NIM dengan signifikansi negatif. 

Tran, Lin, dan Nguyen (2016) menyelidiki hubungan timbal balik antara 

liquidity creation, regulatory capital dan profitabilitas bank-bank di Amerika. 

Terhadap ROE, pengukur profitabilitas pada penelitian ini, secara signifikan 

dipengaruhi oleh risiko, ukuran bank, manajemen operasi, konsentrasi pasar, stock 

market violality dan pertumbuhan GDP riil serta indikator siklus bisnis. Hasil 

yang tidak signifikan dipengaruhi oleh pertumbuhan produktivitas. 
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Alharbi (2017) menentukan faktor yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap profitabilitas pada 110 bank yang tersebar di 25 negara yang merupakan 

anggota OIC (Organization of Islamic Cooperation) untuk tahun 1992-2008 

(periode sebelum krisis keuangan). Hasil penyelidikannya menunjukkan bahwa 

ROAA (Return On Average Assets) dan NIM secara positif dipengaruhi oleh rasio 

modal, likuiditas, pendapatan operasional lainnya, PDB per kapita, ukuran bank, 

harga minyak dan rasio konsentrasi. Hasil dengan hubungan negatif dipengaruhi 

oleh faktor pertumbuhan PDB riil, kepemilikan asing, dan skema asuransi. 

Suatu riset meneliti pengaruh 3 jenis risiko perbankan (likuiditas, kredit, 

dan pasar) terhadap ROE. Penelitian ini dilakukan oleh Badawi (2017). Hasilnya 

tidak terdapat signifikansi pengaruh risiko likuiditas terhadap ROE. Demikian 

pula dengan risiko kredit yang menggunakan pengukuran (NPL) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROE. Tetapi hasilnya berbeda dengan variabel 

risiko pasar dengan rasio NIM ternyata berpengaruh secara signifikan terhadap 

ROE. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Hakimi dan Zaghdoudi (2017) 

dengan pengukur profitabilitasnya menggunakan NIM pada bank di Tunisia. 

Dalam penelitian ini, 10 bank diterapkan sebagai sampel dengan menggunakan 

data dari tahun 1990 hingga 2013. Hasil penelitiannya menemukan bahwa risiko 

likuiditas memiliki efek negatif, sedangkan hasil yang tidak signifikan 

ditemukan/didapatkan dari risiko kredit, ukuran bank, serta rasio kecukupan 

modal. 

Isanzu (2017) menguji dampak risiko kredit pada kinerja bank di 

Tiongkok. Nonperforming loan menghasilkan pengaruh signifikan terhadap ROA. 
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Sebaliknya kapital adekuasi mempunyai signifikansi ke arah positif. Tidak adanya 

signifikan pada ROA yang dipengaruhi oleh impaired loan reserve dan loan 

impairment charges. 

Muriithi, Waweru, dan Muturi (2017) melakukan penyidikan kinerja 

pada bank komersial di Kenya yang dipengaruhi oleh risiko kredit. Penilaian 

kinerja diukur dengan ROE. Hasilnya adalah adanya pengaruh yang negatif secara 

signifikan dengan pengukuran kualitas aset dan modal dibagi rata-rata risiko aset. 

Penelitian yang mengekstrasi variabel kunci dari temuan yang 

terdokumentasi pada marjin intermediasi bank dari dua jenis bank di Organisasi 

Negara Islam dilakukan oleh Sun, Mohamad, dan Ariff (2017). Dari penelitian ini 

disimpulkan bahwa kapital adekuasi dan kualitas aset berpengaruh ke arah positif 

terhadap NIM. Hasil yang negatif dan signifikan dipengaruhi oleh efisiensi 

manajemen. Risiko likuiditas dan biaya operasional serta ukuran bank tidak 

berpengaruh signifikan terhadap NIM. 

Tan, Floros, dan Anchor (2017) meneliti 100 bank komersial di China 

yang terdiri dari 5 bank milik negara, 12 bank saham gabungan, dan 83 bank kota. 

Dengan menggunakan 5 jenis risiko perbankan (kredit, likuiditas, sekuritas, 

kapital, dan insolvensi), ukuran dan diversifikasi bank, serta efisiensi biaya, 

hasilnya beragam pada 3 proksi pengukur profitabilitas. Selain itu, mereka 

memakai variabel kontrol yang mana datanya diambil dari Komisi Pengaturan 

Perbankan China. Semua variabel bebas tersebut berdampak signifikan. Hasilnya 

risiko kredit dapat menurunkan tingkat profitabiltas, sedangkan risiko likuiditas 

dan risiko insolvensi dapat meningkatkan tingkat profitabilitas. 
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Alarussi dan Alhaderi (2018) menguji faktor penentu rentabilitas pada 

perusahaan terdaftar di Malaysia. Hasil yang positif secara signifikan dipengaruhi 

oleh ukuran perusahaan dan efisiensi perusahaan. Tidak sama halnya dengan 

leverage yang berpengaruh negatif namun signifikan. Hasil lainnya yang tidak 

signifikan adalah pengaruh modal kerja dan likuiditas. 

Fidanoski et al. (2018) menyelidiki profitabilitas pada bank di Kroasia 

selama kurun waktu 8 tahun yaitu sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014. 

Dari penelitian tersebut, hasil empirisnya adalah ukuran aset dan loan portfolio 

memiliki dampak yang positif terhadap profitabilitas bank. Pengaruh negatif 

diberikan dari faktor risiko-risiko dan biaya administratif. Baik capital adequacy 

ratio, leverage maupun konsentrasi pasar, ketiganya berpengaruh terhadap ROA 

dan Ratio NIM. 

Penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki pengaruh risiko kredit 

terhadap performa bank di Nigeria menghasilkan tidak adanya pengaruh yang 

signifikan (Nwude & Okeke, 2018). Pada penelitian tersebut variabel dependen 

diukur dengan ROA, ROE, dan rasio jumlah pinjaman dan jumlah diterima 

dimuka terhadap jumlah aset. Variabel independennya adalah risiko kredit dengan 

variabel kontrol ukuran bank. 

Dengan memakai ROA dan ROE sebagai pengukur profitabilitas, 

penelitian menunjukkan tidak adanya signifikansi akibat pengaruh risiko kredit 

dan tingkat inflasi (Rekik & Kalai, 2018). Namun kekuatan kapital yang diukur 

dengan rasio ekuitas terhadap jumlah aset memberikan pengaruh yang positif dan 

signifikan pada ROA, namun berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROE. 
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2.3. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1. Risiko Kredit 

Risiko kegagalan nasabah perbankan dalam memenuhi kewajiban disebut 

dengan risiko kredit. Kewajiban yang dimaksud yaitu kewajiban nasabah dalam 

hal membayar angsuran atau pokok pinjaman kepada bank (Badawi, 2017). Jenis 

risiko ini umumnya ditemukan di semua kegiatan perbankan yang kinerjanya 

tergantung pada kinerja rekanan, penerbit, atau peminjam.  

Dari pengertian risiko kredit di atas dapat disimpulkan bahwa antara 

risiko kredit dan profitabilitas berhubungan erat. Apabila banyak nasabah yang 

tidak mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan, maka bank akan kesulitan 

dalam menghasilkan laba. Hal ini yang membuktikan bahwa tingginya risiko 

kredit menyebabkan turunnya profitabilitas perbankan. Hasil penelitian dimana 

risiko kredit memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas ditunjukkan oleh 

Ashraf et al. (2014), Fidanoski et al. (2018), Isanzu (2017), Kristianti dan Yovin 

(2016), Pervan et al. (2015), Samad (2015), dan Tan et al. (2017). Sedangkan 

signifikansi positif diperoleh pada penelitian Leykun (2016) yang berpendapat 

bahwa bank mengenakan biaya premi risiko tambahan untuk mengkompensasi 

risiko kredit. Penelitian yang memperoleh hasil tidak signifikan ditemukan oleh 

Badawi (2017), Hakimi dan Zaghdoudi (2017). Nwude dan Okeke (2018), 

Raharjo et al. (2014), serta Rekik dan Kalai (2018). 

2.3.2. Risiko Likuiditas 

Risiko likuiditas merupakan jenis risiko yang dapat terjadi pada sektor 

perbankan. Risiko likuiditas dimaksudkan bahwa bank berada dalam suatu kondisi 

yaitu ketidakmampuan bank untuk memenuhi permintaan uang tunai nasabahnya. 
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Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian dan pengurangan laba yang signifikan 

(Arif & Anees, 2012). 

Hubungan antara likuiditas dan profitabilitas seperti tarik tambang 

(Samad, 2015). Ketika bank menyimpan lebih banyak aset berupa cadangan uang 

tunai di brankasnya, akan lebih likuid dan aman dalam membayar klaim nasabah 

atas deposito. Namun, hal ini akan mengganggu profitabilitas perbankan. Di sisi 

lain, profitabilitas dapat meningkat saat bank berinvestasi untuk pinjaman jangka 

panjang. Hal ini akan membuat bank menjadi rentan karena tidak dapat memenuhi 

permintaan uang tunai dalam jumlah besar serta penyediaan dana sehubungan 

dengan pinjaman dari nasabah baru. 

Alat pengukur risiko likuiditas yang sering digunakan oleh banyak 

peneliti yakni Loan to Deposit Ratio (LDR). Profitabilitas akan meningkat seiring 

banyaknya atau besarnya jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada 

nasabahnya. Fidanoski et al. (2018), Samad (2015), dan Tan et al. (2017) 

menemukan bahwa risiko likuiditas mampu meningkatkan profitabilitas. Kapaya 

dan Raphael (2016) mengungkapkan bahwa likuiditas adalah kondisi internal 

yang penting pada perbankan agar mampu memberikan kredit, sehingga likuiditas 

yang lebih tinggi harus mendorong profitabilitas yang lebih tinggi pula. Hal ini 

dikarenakan dana yang besar yang dimiliki perbankan dapat disalurkan kepada 

nasabah sebagai peminjam ataupun diinvestasikan dalam bentuk saham yang 

dapat memberikan pendapatan yang besar.  

Berbeda halnya dengan Hakimi dan Zaghdoudi (2017) yang hasil 

penelitiannya menunjukkan signifikansi negatif. Menurut mereka, peningkatan 

risiko likuiditas yang dikaitkan dengan penurunan kinerja perbankan diketahui 
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dari aktivitas bank yang didasarkan pada likuiditas. Bank dengan likuiditas yang 

tidak mencukupi dapat mengalami penurunan pendapatan yang berasal dari 

aktivitas pinjaman yang mengakibatkan pendapatan bunga menurun. Penurunan 

pendapatan bunga  mengarah pada penurunan margin bunga dan kinerja 

perbankan. Selain itu, ketidakcukupan likuiditas dapat mengurangi reputasi bank 

serta kepercayaan nasabah bila tidak bisa menyanggupi permintaan penarikan.  

Hasil yang tidak signifikan ditemukan pada penelitian Alarussi dan 

Alhaderi (2018), Badawi (2017), Kristianti dan Yovin (2016), Naifar (2010), Sun 

et al. (2017), serta Raharjo et al. (2014). Badawi (2017) berpendapat bahwa tidak 

signifikannya pengaruh risiko likuiditas dikarenakan likuiditas perbankan 

memiliki kapasitas yang berbeda terhadap profitabilitas. 

2.3.3. Risiko Sekuritas 

Seperti halnya kredit, sekuritas juga merupakan salah satu jenis aset 

produktif yang dimiliki perbankan. Ketika bank berinvestasi, misalnya bank 

melakukan penanaman modal pada perusahaan lain, tentunya akan meningkatkan 

laba yang diperolehnya. Semakin tinggi nilai yang diinvestasikan semakin tingi 

pula profitabilitas yang dapat dicapai. 

Belum banyak penelitian yang menggunakan rasio risiko sekuritas 

sebagai elemen yang dapat berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Staikouras, 

Mamatzakis, dan Koutsomanoli-Filippaki (2008) menunjukkan bahwa rasio ini 

berhubungan positif dengan profitabilitas yang mana semakin besar jumlah dana 

yang diinvestasikan mampu meningkatkan profitabilitas. Namun hubungan ini 

menjadi negatif jika bank tidak berinvestasi banyak dalam sekuritas dengan 

mengorbankan pinjaman yang dikeluarkan (Rekik & Kalai, 2018). 
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2.3.4. Risiko Kapital 

Risiko kapital yaitu terjadi akibat turunnya kualitas aset, yang disebabkan 

oleh kredit yang macet. Hal ini yang membuat bank harus melakukan perluasan 

modal, baik dengan cara penerbitan saham baru, atau melakukan injeksi modal 

oleh para pemegang saham, atau menarik investor baru agar kondisi 

permodalannya terbaiki. 

Risiko kapital seharusnya memiliki pengaruh yang bisa meningkatkan 

profitabilitas. Hal ini dibuktikan pada penelitian dengan sampel bank di Kroasia 

oleh Fidanoski et al. (2018) yang menyatakan bahwa perbankan dengan basis 

modal yang lebih kuat menunjukkan kemampuan perbankan dalam 

menyeimbangkan antara ekuitas dan aset yang dimiliki. 

Penelitian lainnya mengungkapkan adanya dampak negatif yang 

diberikan risiko kapital pada profitabilitas. Menurut Tan et al. (2017), fakta yang 

dapat menjelaskan dampak negatif adalah adanya pengurangan biaya pendanaan 

pada bank-bank dengan tingkat modal yang lebih tinggi. Selain itu bank-bank 

dengan tingkat modal yang lebih tinggi mempunyai kecenderungan peminjaman 

yang hati-hati (prudent lending) yang dapat menghasilkan profitabilitasyang lebih 

tinggi. Di samping itu, bank-bank yang melakukan pengurangan volume pinjaman 

memperoleh profitabilitas yang lebih tinggi. 

2.3.5. Risiko Insolvensi 

Insolvensi adalah ketidakmampuan suatu perusahaan dalam melunasi 

utang yang dimiliki tepat pada waktu yang ditentukan atau terjadi suatu kondisi 

dimana jumlah kewajiban melebihi harta dari perusahaan tersebut (Pervan et al., 

2015). Risiko insolvensi yang juga dikenal dengan bankrupty risk yaitu risiko 
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bahwa perusahaan mungkin tidak dapat membayar utangnya. Risiko kebangkrutan 

yang lebih besar dapat terjadi ketika individu atau perusahaan memiliki sedikit 

atau tidak ada arus kas, atau pengelolaan asetnya yang buruk. 

Z-score merupakan alat atau formula yang dapat menilai risiko insolvensi 

yang dimiliki oleh setiap perbankan. Nilai Z-score yang lebih tinggi menunjukkan 

rendahnya risiko insolvensi dan stabilitas yang lebih besar, begitupun sebaliknya. 

Z-score telah digunakan secara luas untuk mengukur stabilitas lembaga keuangan, 

khususnya perbankan. 

Pada penyelidikan yang dilakukan oleh Pervan et al. (2015), dan Tan et 

al. (2017), ternyata didapati bahwa risiko insolvensi berpengaruh terhadap 

profitabilitas dengan signifikansi positif. Pervan et al. (2015) berpendapat bahwa 

bank-bank yang memiliki lebih banyak modal dibandingkan dengan asetnya 

mampu mencapai tingkat profitabilitas yang lebih tinggi. 

2.3.6. Ukuran Bank 

Jumlah aset yang ada pada perbankan dijadikan acuan untuk menilai 

ukuran bank. Ukuran bank telah banyak diteliti dan menghasilkan signifikansi 

yang beragam terhadap profitabilitas. Salah satu penelitian yang menunjukkan 

ukuran bank berhubungan positif terhadap profitabilitas, yang menandakan 

semakin besar jumlah aset dapat memperbesar profitabilitas perbankan, dilakukan 

oleh Tran et al. (2016). Sedangkan pada penelitian oleh Tan (2016), ukuran bank 

berpengaruh terhadap profitabilitas dengan signifikansi negatif. Menurut 

Menicucci dan Paolucci (2016), ukuran bank yang sangat besar dimungkinkan 

mempunyai hubungan negatif dengan profitabilitas, yang dapat disebabkan oleh 

biaya yang sangat besar yang mengakibatkan kerugian. Besarnya kerugian yang 
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dialami perbankan dapat disebabkan juga oleh beberapa pinjaman yang tidak 

dapat dipulihkan (irrecoverable loans). 

2.3.7. Diversifikasi Bank 

Manfaat penurunan risiko spesifik perusahaan timbul dengan 

diversifikasi investasi, seperti yang dinyatakan oleh teori portofolio. Hal ini yang 

menyebabkan manajemen perbankan terdorong untuk menggiatkan diversifikasi 

usaha. Diversifikasi usaha yang dilakukan tidak berfokus pada aktivitas 

penyaluran kredit, namun pada aktivitas lini bisnis yang melayani masyarakat 

dalam berinvestasi dan juga dalam perdagangan pada surat-surat berharga, 

asuransi, dan penjamin emisi. Akibatnya, adanya peningkatan proporsi 

pendapatan operasional nonbunga jika dibandingkan dengan pendapatan yang 

diterima dari aktivitas penyaluran kredit kepada nasabah. Dengan kata lain, 

diversifikasi bank dapat menurunkan profitabilitas perbankan, terutama pada rasio 

NIM. 

Penelitian Tan et al. (2017) mendapatkan hasil dimana diversifikasi bank 

menunjukkan signifikansi positif pada ROA yang berarti diversifikasi bank 

mengurangi biaya bank melalui lingkup ekonomi yang dapat mengarah pada 

peningkatan profitabilitas perbankan. Penelitannya juga membuktikan bahwa 

diversifikasi berdampak negatif pada ROE dan NIM yang berarti bank 

mengurangi volume kredit yang diberikan. Berkurangnya volume kredit yang 

diberikan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang dihasilkan perbankan 

sehingga profitabilitas mengalami penurunan. 
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2.3.8. Efisiensi Biaya 

Efisiensi biaya pada perbankan tidak jarang mendapat sorotan publik. 

Perbankan sebagai penggerak perekonomian dituntut untuk beroperasi secara 

efisien dan optimal sebagai jembatan antara pihak pemilik dana dengan pihak 

lainnya yang membutuhkan pinjaman. 

Ketidakefisienan dapat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara 

dimana negara tersebut tidak mampu bersaing dengan negara lainnya. 

Strategisnya peran perbankan dalam sistem perekonomian membuat banyak pihak 

menaruh perhatian besar bagi industri ini. 

Tingkat efisiensi operasional perbankan diukur dengan indikator Beban 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Semakin tinggi rasio 

BOPO, yang dikalkulasikan dengan pembagian biaya operasional terhadap 

pendapatan operasional, menunjukkan rendahnya efisiensi dari sisi operasional 

industri perbankan. Penelitian yang dilakukan oleh Alarussi dan Alhaderi (2018), 

Leykun (2016), Raharjo et al. (2014), Rekik dan Kalai (2018), Tan et al. (2017), 

serta Tran et al. (2016) menghasilkan signifikansi positif. Berlawanan dengan 

hasil tersebut, Fidanoski et al. (2018), Kristianti dan Yovin (2016), Pervan et al. 

(2015), Sun et al. (2017), dan Samad (2015)  menghasilkan signifikansi negatif 

pada penelitian mereka. Sedangkan Naifar (2010) dan Nouaili et al. (2015) 

mengutarakan bahwa efisiensi biaya tidak memiliki signifikansi pada 

profitabilitas. 
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2.4. Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

2.4.1. Model Penelitian 

Dengan memperhatikan penelitian terdahulu, peneliti hendak 

mengajukan model penelitian yang menunjukkan hubungan antara jenis-jenis 

karakteristik bank (variabel independen) dengan profitabilitas (variabel 

dependen). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model penelitian pengaruh karakteristik bank terhadap 

profitabilitas perbankan yang terdaftar di BEI. Sumber: Tan et al. (2017) 

2.4.2. Pengembangan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis pada penelitian ini yakni: 

H1:  Risiko kredit memiliki hubungan signifikan negatif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

Risiko Kapital 

Diversifikasi Bank 

Risiko Sekuritas 

Risiko Likuiditas 

Risiko Kredit 

Ukuran Bank 

Efisiensi Biaya 

Risiko Insolvensi 
Profitabilitas 
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H2:  Risiko likuiditas memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H3:  Risiko sekuritas memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H4:  Risiko kapital memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H5:  Risiko insolvensi memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H6:  Ukuran bank memiliki hubungan signifikan positif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H7:  Diversifikasi bank memiliki hubungan signifikan negatif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 

H8:  Efisiensi biaya memiliki hubungan signifikan negatif terhadap tingkat 

profitabilitas pada perbankan terdaftar di BEI 
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