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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan atau perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan, bertugas menghimpun dana (Funding) dari 

masyarakat, menyalurkan dana (Lending) kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

dan atau jasa-jasa bank lainnya (Service).  Dimana jasa tersebut harus dikelola 

secara bersamaan karena jasa tersebut saling berkaitan bila tidak dikelola secara 

benar, akan mengakibatkan kerugian bagi bank itu sendiri.  

Perusahaan perbankan yang ada di Indonesia meliputi bank persero, bank 

umum swasta nasional devisa, bank umum swasta nasional non devisa, bank 

pembangunan daerah, bank campuran dan bank asing. Bank yang digunakan 

dalam  penelitian ini adalah Bank BUMN (Persero). Bank BUMN (Persero) 

adalah bank yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah 

Republik Indonesia. Bank persero Tbk terdiri dari PT. Bank Negara Indonesia, 

PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, dan PT. Bank Tabungan Negara  

Kegiatan usaha yang paling utama dari suatu bank adalah melakukan 

penghimpunan dan penyaluran dana. Kegiatan penghimpunan dana berasal dari 

bank itu sendiri, dari deposan/nasabah, pinjaman dari bank lain maupun Bank 

Indonesia, dan dari sumber lainnya. Sedangkan, kegiatan penyaluran dana dapat 

dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya penyaluran kredit, kegiatan investasi, 

dan dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris. Kegiatan penghimpunan dana bank 

sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk simpanan giro, 

tabungan, dan deposito berjangka. Simpanan nasabah ini sering disebut sebagai 

Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK yang berhasil dihimpun sebagian besar 

disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit.   

Hubungan antara DPK dan kredit ditunjukkan oleh Loan to Deposit Ratio 

(LDR). LDR merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang 

disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang 
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digunakan

  
(Kasmir, 2007 : 272). LDR dapat menjadi indikator untuk menilai 

fungsi intermediasi, tingkat kesehatan bank, dan likuiditas suatu bank.   

LDR dapat menjadi indikator utama dalam menilai fungsi intemediasi 

perbankan. Semakin tinggi penyaluran kredit menggunakan DPK, maka fungsi 

intemediasi perbankan berjalan dengan sangat baik. Sebaliknya, rendahnya 

penyaluran kredit menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi tidak 

berjalan dengan lancar, karena DPK tidak disalurkan kembali kepada masyarakat, 

melainkan digunakan untuk kepentingan lain, misalnya untuk membeli Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), inventaris, dan sebagainya. LDR juga menjadi salah satu 

indikator dalam menilai tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan 

penilaian kesehatan terhadap bank-bank di Indonesia berdasarkan beberapa aspek, 

Likuditas dan LDR merupakan salah satu indikatornya.  

LDR menunjukkan seberapa likuid suatu bank. Semakin tinggi tingkat 

LDR, semakin illikuid suatu bank. Dalam keadaan illikuid, bank akan kesulitan 

untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, seperti adanya 

penarikan tiba-tiba oleh nasabah terhadap simpanannya. Sebaliknya, semakin 

rendah tingkat LDR, semakin likuid suatu bank. Keadaan bank yang semakin 

likuid menunjukkan banyaknya dana menganggur (idle fund) yang dapat 

memperkecil kesempatan bank untuk memperoleh penerimaan yang lebih besar.  

Tingkat LDR suatu bank haruslah dijaga agar tidak menjadi terlalu rendah 

ataupun terlalu tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat LDR. 

Bank Indonesia selaku otoritas moneter menetapkan batas LDR berada pada 

tingkat 85%-100% dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPPP tanggal 29 

Mei 1993. Namun, per tanggal 1 Maret 2011, BI memperlakukan peraturan Bank 

Indonesia No012/19/PBI/2010 yang berisi ketentuan standar LDR pada tingkat 

78%-100% (www.bi.go.id).  

Sanksi bagi bank di Indonesia yang tingkat LDR berada di luar kisaran 78-

100%, maka BI akan mengenakan denda sebesar 0,1% dari jumlah simpanan 

nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% kekurangan LDR yang dialami bank. 

Sementara bank yang memiliki tingkat LDR diatas 100% akan diminta oleh BI 

untuk menambah setoran Giro Wajib Minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari 

http://www.bi.go.id
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jumlah simpanan nasabah di bank bersangkutan untuk tiap 1% nilai kelebihan 

LDR yang dialami bank, dimana penambahan dana GWM primer tidak diberikan 

bunga. Kecuali bagi bank yang memiliki CAR diatas 14% tidak terkena penalty 

walau LDR diatas 100%. 

Dalam kegiatan operasional bank, modal juga merupakan suatu faktor 

yang penting dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat. Modal bank dapat 

juga digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko, diantaranya risiko 

yang timbul dari kredit itu sendiri. Untuk menanggulangi kemungkinan risiko 

yang terjadi, maka suatu bank harus menyediakan penyediaan modal minimum. 

Menurut Siamat (2005:114), fungsi utama modal bank memenuhi kebutuhan 

minimum dan untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan 

risiko, misalnya kredit yang diberikan. CAR adalah rasio yang memperlihatkan 

seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, 

surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank 

disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana 

masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain. Dengan kata lain,  capital adequacy 

ratio adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 

bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misal 

kredit yang diberikan (Dendawijaya : 2009:116). Semakin tinggi nilai CAR 

mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam 

menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan 

termasuk didalamnya risiko kredit. Dengan modal yang besar maka suatu bank 

dapat menyalurkan kredit lebih banyak, sejalan dengan kredit yang meningkat 

maka akan meningkatkan LDR itu sendiri. Sesuai dengan aturan yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya CAR yang harus dicapai oleh suatu 

bank minimal 8%. Angka tersebut merupakan penyesuaian dari ketentuan yang 

berlaku secara internasional berdasarkan standar Bank for International 

Settlement (BIS).  

Perbankan pada umumnya juga tidak dapat dipisahkan dari yang namanya 

risiko kredit karena tidak lancarnya nasabah untuk membayar utangnya yang 

disebut dengan Non Performing Loan (NPL) Dendawijaya (2009:82). Kemacetan 
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fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor dari pihak perbankan dan 

faktor dari pihak nasabah. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya, 

merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, 

diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh Bank. Kredit 

bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan 

kredit karena harus membentuk cadangan penghapusan yang besar, sehingga 

mengurangi jumlah kredit yang diberikan oleh suatu bank dimana nantinya akan 

mempengaruhi rasio LDR itu sendiri. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, 

tingkat NPL maksimum suatu bank adalah sebesar 5%. Apabila bank melebihi 

batas yang telah ditetapkan oleh BI, maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.  

Tingkat NPL akan menentukan besarnya rentabilitas suatu bank. Rasio 

rentabilitas digunakan untuk melihat kemampuan bank dalam menghasilkan 

keuntungan bersih atas kegiatan operasional dapat dilihat dari BOPO dan NIM. 

Pada laporan laba rugi sendiri terdapat dua pos utama, yakni pendapatan 

operasional dan biaya operasional. Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional (Slamet Riyadi, 2004:159). Jika pendapatan operasional 

merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional, maka biaya operasional 

adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional tersebut. 

Jika biaya operasional besar namun hanya menghasilkan pendapatan operasional 

yang sedikit, maka bank tersebut tergolong tidak efisien dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya, di lain pihak, biaya operasional yang besar nantinya 

akan mengurangi jumlah laba bersih yang dapat diperoleh karena biaya 

operasional merupakan faktor pengurang dalam laporan laba rugi. Bank yang nilai 

rasio BOPO-nya tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut tidak beroperasi 

dengan efisien sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin besar, nilai rasio BOPO yang ideal berada antara 50-75% sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia, di satu sisi, penyaluran kredit yang semakin tinggi 

pada bank akan memberikan risiko yang semakin besar atas gagalnya kredit yang 

telah disalurkan kepada masyarakat di kemudian hari. Tetapi, di sisi lain dapat 

meningkatkan pendapatan bank karena setiap kredit yang disalurkan akan 
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memberikan pendapatan berupa bunga. Selisih antara pendapatan bunga dengan 

beban bunga bank tercermin dalam rasio margin bunga bersih atau Net Interest 

Margin.   

Net Interest Margin (NIM) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan 

pendapatan bunga bersih. Rasio ini menunjukkan kemampuan bank dalam 

memperoleh pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam 

bentuk pinjaman (kredit). Semakin tinggi NIM menunjukkan semakin efektif bank 

dalam penempatan aktiva produktif dalam bentuk kredit. Standar yang ditetapkan 

Bank Indonesia untuk rasio NIM adalah 6% keatas. Semakin besar rasio ini maka 

meningkatnya pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola bank 

sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.  

Alasan dipilihnya Loan to Deposit Ratio (LDR) sebagai variabel dependen 

adalah karena sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP, 31 Mei 

2004, rasio LDR dihitung dari pembagian kredit yang diberikan kepada pihak 

ketiga (tidak termasuk antar bank) dengan DPK yang mencakup giro, tabungan, 

dan deposito (tidak termasuk antar bank). Nilai LDR masing-masing bank persero 

dari tahun 2007-2012 mengalami perubahan setiap Periodenya. Hal ini 

diakibatkan dari tidak stabilnya tingkat pertumbuhan bank dalam jangka panjang 

di Indonesia sehingga diperlukan prediksi terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi Loan to Deposit Ratio (LDR).   

Prediksi terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat dilakukan dengan 

melihat rasio keuangan perusahaan. Rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan 

(NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net 

Interest Margin (NIM) karena rasio-rasio keuangan tersebut merupakan rasio 

yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengukur tingkat kesehatan bank 

yang ditinjau dari fungsi bank sebagai lembaga intermediary.    
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Kondisi CAR, NPL, BOPO, dan NIM Bank BUMN (Persero) pada 

Periode penelitian 2007-2012 dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut : 

Gambar 1.1 

Perbandingan rata-rata CAR, NPL, BOPO, NIM terhadap rata-rata LDR 

  

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia 2007-2012 (diolah)  

Berdasarkan data diatas, CAR menunjukkan penurunan dan tidak searah 

dengan LDR yang mengalami peningkatan pada tahun 2007 - 2008. Pada tahun 

2008 

 

2012 terus terjadi pergerakan garis statistik yang selalu berlawanan. 

Sehingga bisa di katakan terdapat gap antara CAR dan LDR. Karena dalam 

teorinya apabila CAR meningkat maka LDR pun meningkat.  

Selain CAR dan LDR terdapat pula gap antara NPL dan LDR walaupun 

tidak terlihat jelas, dimana garis statistik yang di tunjukan oleh NPL terhadap 

LDR menunjukan pergerakan berlawanan arah pada tahun 2007-2008, dimana 

pada tahun tersebut NPL mengalami penurunan tetapi LDR mengalami kenaikan. 

Sedangkan pada tahun 

 

tahun yang lain NPL terlihat stabil dan LDR 

memperlihatkan peningkatan dan penurunan yang sangat jelas. Sehingga terdapat 

gap antara NPL dan LDR yang dalam teorinya di sebutkan apabila NPL 

meningkat maka LDR menurun.  

Garis statistik yang di tunjukan oleh BOPO sangat tidak stabil, sangat 

berbeda dengan CAR dan NPL. Garis statistik BOPO menunjukan adanya gap 
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walaupun hanya sebagian dimana gap sangat terlihat pada tahun 2010 - 2012, 

dimana seharusnya BOPO meningkat maka LDR menurun dalam teorinya. Pada 

tahun 2010 

 
2012 terlihat BOPO yang mengalami peningkatan dan LDR yang 

relatif stabil.  

Selain CAR, NPL, dan BOPO, terdapat pula variabel NIM yang sama 

menunjukan gap, dimana garis statistik NIM relatif stabil bertolak belakang 

dengan LDR yang meningkat. Gap antara NIM dan LDR sangat terlihat jelas di 

tahun 2007 -2008 dan 2009 

 

2010 yang dimana NIM terlihat stabil sedangkan 

LDR mengalami peningkatan yang sangat jelas. Dalam teorinya apabila NIM 

meningkat maka LDR pun meningkat.  

Berdasarkan keterangan diatas, pada beberapa perusahaan perbankan dapat 

dilihat bahwa adanya gap antara LDR dan CAR, NPL, BOPO dan NIM,  yang 

berarti bahwa terdapat gap antara teori dan prakteknya, oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh  CAR, NPL, BOPO dan NIM terhadap 

LDR Pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2007-2012.  

Berdasarkan jurnal Dharma Ekonomi Hersugondo (2012) bahwa Capital 

Adequancy Ratio dan Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

LDR perusahaan, Non Performing Loan berpengaruh dan signifikan terhadap 

LDR perusahaan, sedangkan Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap LDR 

perusahaan. 

Berdasarkan jurnal Prayudi (2011) bahwa CAR terhadap LDR tidak 

memberikan pengaruh, semakin tinggi nilai CAR, menunjukkan semakin tinggi 

tingkat likuiditas bank tersebut, sehingga struktur modal bank semakin kuat. 

Semakin kuatnya struktur modal yang dimiliki oleh bank, maka bank akan dapat 

menjaga likuiditasnya dengan baik Dengan kondisi ekonomi yang relatif stabil 

dengan CAR di atas yang ditetapkan oleh pemerintah serta likuiditas yang juga 

relatif stabil maka CAR tidak mempengaruhi LDR secara langsung karena Capital 

Adequacy Ratio (CAR) digunakan untuk mengukur kemampuan permodalan yang 

ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam kegiatan perkreditan dan 

perdagangan surat-surat berharga. Sedangkan kerugian bank akibat kegiatan 
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perkreditan dan perdagangan surat-surat berharga semakin menurun, sehingga 

CAR tidak berpengaruh terhadap LDR.  

Masih berdasarkan jurnal Prayudi (2011) bahwa Non Performing Loan 

(NPL) tidak membawa pengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio ( LDR). Secara 

teori semakin tinggi nilai NPL akan menurunkan tingkat likuiditas bank. NPL 

akan menurunkan likuiditas bank karena semakin tingginya kredit macet, maka 

likuiditas bank akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, semakin menurunnya 

NPL akan menaikkan likuiditas bank yang di proksikan oleh LDR. Dampak dari 

keberadaan Non Performing Loan dalam jumlah besar tidak hanya berdampak 

pada bank yang bersangkutan, tetapi juga meluas dalam cakupan nasional.  

Selanjutnya berdasarkan penelitian Rachman (2013) menyatakan bahwa 

CAR dan ROA berpengaruh signifikan terhadap LDR, sedangkan  BOPO, Inflasi dan 

Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap LDR. Biaya operasional merupakan 

biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha 

pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan lain-

lain). Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu 

pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan 

penempatan operasi lainnya.   

Berdasarkan Amriani (2012) dalam jurnal ekonomi dan bisnis 

menyatakan bahwa variabel BOPO tidak menunjukkan pengaruh signifikan 

terhadap LDR. Variabel NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap LDR. 

Variabel CAR dan NIM berpengaruh positif signifikan terhadap LDR. 

Kemudian berdasarkan penelitian Dewi (2013) menyatakan bahwa BOPO 

tidak berpengaruh terhadap LDR secara parsial. Hal yang sama juga berdasarkan 

jurnal Prayudi (2011) bahwa BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

LDR. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka 

menjalankan aktivitas usaha pokoknya (seperti biaya bunga, biaya tenaga kerja, 

biaya pemasaran dan biaya operasi lainnya). Pendapatan operasi merupakan 

pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan 

dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya. Dari data dapat dilihat 

bahwa nilai BOPO cenderung menurun. Penurunan ini di akibatkan oleh semakin 
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efisiennya operasional bank yang membuat biaya-biaya operasional semakin 

menurun disertai dengan peningkatan pendapatan operasional. 

Masih berdasarkan Dewi (2013) bahwa secara parsial Capital Adequacy 

Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio (LDR), sedangkan 

Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Return On Asset (ROA) berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR), Net Interest Margin berpengaruh positif terhadap Loan to Deposit Ratio 

(LDR). Secara simultan CAR, NPL, BOPO, ROA, dan NIM berpengaruh terhadap 

LDR. 

Berdasarkan Utari (2011) bahwa variabel-variabel independen CAR 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR, NPL berpengaruh negatif 

signifikan terhadap LDR, ROA berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

LDR, BOPO berpengaruh positif signifikan terhadap LDR.  

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian  mengenai: Pengaruh CAR, 

NPL, BOPO dan NIM terhadap LDR Pada Bank BUMN Persero di 

Indonesia Periode 2007-2012 .  

1.2.   Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi 

identifikasi masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing 

Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO), 

dan Net Interest Margin (NIM) pada Bank BUMN Persero di Indonesia 

Periode 2007-2012? 

2. Bagaimana perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) pada Bank BUMN 

Persero di Indonesia Periode 2007-2012? 

3. Seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  Non Performing 

Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapaan Operasional (BOPO), 

dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) pada 
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Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2007-2012 baik secara simultan 

maupun parsial.  

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh 

data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan 

salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh penulis dalam memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi program studi Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama 

Bandung.  

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan Capital Adequacy Ratio 

(CAR),  Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) pada Bank 

BUMN Persero di Indonesia Periode 2007-2012? 

2. Untuk menganalisis bagaimana perkembangan Loan To Deposit Ratio (LDR) 

pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2007-2012? 

3.

 

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR),  

Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin (NIM) terhadap Loan To 

Deposit Ratio (LDR) pada Bank BUMN Persero di Indonesia Periode 2007-

2012 baik secara simultan maupun parsial.

  

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan 

akan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan lebih terbuka dalam penyampaian informasi kepada 

investor mengenai kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan-tindakan yang 

dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 
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2. Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

ilmiah yang dipraktekan dalam penelitian bidang ekonomi, pasar modal, dan 

manajemen keuangan, sehingga penulis dapat mengaplikasikannya antara teori 

yang di dapat dengan prakteknya. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Membantu pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau lainnya dalam 

melakukan penelitian sejenis.  

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

mengambil data sekunder berupa laporan keuangan dalam Indonesian Capital 

Market and Directory di Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di 

JL. Cikutra 204 A Bandung. Lamanya penelitian berlangsung dimulai dari bulan 

Juni 2013 sampai dengan bulan Februari 2014.   
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