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1.1.  Latar Belakang

Pada tahun 1997 perekonomian di Indonesia mengalami keterpurukan,

harga saham di pasar kacau dan banyak perusahaan yang terancam bangkrut

karena tidak bisa mempertahankan kelangsungan usahanya. Meskipun keadaan

politik. ekonomi, dan sosial di negara kita kacau namun pemerintah berusaha

keras untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik.

Krisis moneter yang menimpa kita pada tahun tersebut berdampak juga

pada sektor perbankan. Dimana banyak bank-bank yang di likuidasi karena

kinerja keuangan bank yang buruk, akibat hal tersebut banyak masyarakat yang

kurang percaya untuk menyimpan uangnya di bank. Pada dasarnya fungsi bank

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana dalam bentuk

kredit kepada masyarakat. Pada tahun tersebut sektor perbankan kurang

menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

Berbagai perubahan telah dilakukan pemerintah untuk menciptakan

keadaan perekonomian yang lebih baik terutama di sektor perbankan. Saat ini

sektor perbankan memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu prime mover

pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsi

perbankan sebagai agen pembangun untuk kepentingan nasional dan seraya

melaksanakan operasi komersialnya untuk kepentingan para stakeholders selalu

menjadi bahan analisis dan perhatian yang menarik dari berbagai pihak.

Bahan analisis yang menjadi pertimbangan dalam melihat kinerja bank

dalam melaksanakan fungsi bank dan operasional komersilnya adalah dengan

menganalisis laporan keuangan bank. Analisis laporan keuangan tersebut

dilakukan untuk menghasilkan suatu ukuran bagi evaluasi kinerja bank bagi

pihak-pihak tertentu yang berkepentingan sebagaimana halnya dalam analisis

laporan keuangan pada perusahaan industri, laporan keuangan pada bank biasanya



dimaksudkan untuk menyajikan indikator-indikator yang penting dari keadaan

keuangan yang ada pada bank yang bersangkutan. Sekalipun penekanan laporan

keuangan sebenarnya pada masalah keuntungan.

Pengelola bank selalu dihadapkan pada dilema, yaitu untuk selalu menjaga

keseimbangan antara tingkat likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas wajar yang

ingin dicapai. Persoalan tersebut timbul karena adanya kepentingan dari pihak

manajemen bank yang berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang baik dan

juga memperoleh peringkat kesehatan bank yang baik dari Bank Indonesia. Dilain

pihak, kepentingan nasabah adalah menginginkan harta yang disimpan dibank

memiliki tingkat risiko yang kecil. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga

kepercayaan terhadap keamanan dana nasabah yang disimpan. Sedangkan untuk

memberikan keuntungan bagi para pemegang saham, bank berusaha untuk

memperoleh pendapatan yang baik dan pada akhirnya akan memberikan deviden

yang baik pula.

Pada dasarnya yang menjadi hal utama dalam masalah yang dihadapi

perbankkan Indonesia, adalah

1. Non Performing Loan yaitu jumlah kredit bermasalah yang meningkat

tajam yang mengakibatkan bank harus menyediakan cadangan

penghapusan piutang yang cukup besar sehingga kemampuan memberikan

kredit menjadi terbatas.

2. Likuiditas yaitu masalah tingginya mobilitas dana masyarakat sehingga

Bank melakukan rangsangan dengan suku bunga yang tinggi agar dana

dapat terhimpun kembali.

3. Negative Spread yakni dimana biaya dana lebih besar dari tingkat suku

bunga pinjaman.

Untuk menanggulangi masalah tersebut hal paling utama yang harus

dilakukan oleh perbankan adalah meningkatkan kinerja keuangan untuk

tercapainya keadaan bank yang sehat. Bank yang sehat dan unggul harus

memenuhi persyaratan sehat modal, sehat manajemen dalam arti profesional dan



berintegrasi tinggi, sehat asset produktifnya (risiko, asset, dominan kredit, sehat

likuiditasnya) dan sehat profitabilitas untuk menjamin kelangsungan hidup bank.

Bisnis perbankan pada dasarnya tidak dapat melepaskan diri dari resiko

kegagalan. Pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank mengandung resiko tidak

lancarnya pembayaran kembali kredit dengan kata lain disebut kredit bermasalah

(NPL). Kredit bermasalah yang terjadi pada bank dapat diturunkan dengan cara

ekspansi atau restrukturisasi.

Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai

upaya menghindari resiko kerugian karena kualitas kredit yang makin memburuk.

Kualitas kredit dinilai berdasarkan kolektibilitasnya yang pada prinsipnya

berdasarkan pada kontinuitas pembayaran kembali oleh debitur. Berdasarkan

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang

Kualitas Aktiva Produktif, maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi lancar

(pass), dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard),

diragukan (doubtful), dan macet (loss).

  Peningkatan Non Performing Loan (NPL) yang dialami perbankan

nasional juga mengakibatkan tersendatnya penyaluran kredit. Banyaknya kredit

bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank yang dapat dilihat dari

angka Capital Adequacy Ratio (CAR). Menurunnya CAR tentu saja berakibat

menurunnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit yang pada akhirnya

bank kehilangan kemampuannya dalam menghasilkan laba yang optimum dari

kegiatan pokoknya tersebut. Bank Indonesia menetapkan CAR yaitu kewajiban

penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai

suatu properti tertentu dari Total Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR)

dengan kategori sebagai berikut:

1. CAR > 8% kategori A

2. CAR -25% s/d 8% kategori B

3. CAR < -25% kategori C

Untuk Non Performing Loan (NPL) Bank Indonesia telah menentukan

sebesar 5%. Apabila bank-bank mampu menekan rasio NPL dibawah 5% maka

potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar karena bank-bank



akan menghemat uang yang akan diperlukan untuk membentuk cadangan

kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif

(PPAP). Dengan semakin kecil PPAP yang harus dibentuk bank-bank maka laba

usaha yang diperoleh menjadi semakin besar sehingga kinerja bank secara

keseluruhan akan membaik. Rasio NPL dan rasio CAR merupakan dua indikator

penting dalam menilai kesehatan sebuah bank.

Selain NPL dan CAR, profitabilitas juga merupakan faktor penting dalam

menilai tingkat kesehatan bank. Perkembangan laba yang diperoleh perbankan

dapat diketahui melalui laporan keuangan bank. Pihak-pihak yang berkepentingan

dapat melakukan analisis laporan keuangan guna memperoleh informasi mengenai

kinerja dan tingkat kesehatan bank. Pada penelitian ini penulis menghitung tingkat

profitabilitas dengan menggunakan Return on Assets (ROA) hal ini dikarenakan

kemampuan bank dalam menghasilkan laba akan tergantung dari pada

kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva dengan liabilitasnya yang

ada.

Penelitian sebelumnya dilakukan Saudari Rahayu Utami pada tahun 2002

dengan judul Pengaruh Rasio NPL dan Rasio CAR Terhadap Profitabilitas

Pada Bank Syariah membuktikan tingkat CAR tidak mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap profitabilitas bank. Penelitian tersebut menggunakan sample

yang terbatas pada satu subjek penelitian, dimana pada bank syariah laba

dibagikan menurut sistem bagi hasil. Hal ini sangat berbeda dengan bank

konvensional yang mendapatkan keuntungan berdasarkan selisih tingkat bunga

pinjaman dengan tingkat bunga tabungan.

Melihat perkembangan pada sektor perbankan terutama mengenai adanya

kredit bermasalah dan tingkat kecukupan modal pada bank untuk melaksanakan

fungsinya maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut penelitian sebelumnya

dengan melakukan survei pada beberapa bank yang ada di Indonesia khususnya

milik pemerintah mengenai adanya pengaruh yang signifikan antara NPL dan

CAR serta bagaimana pengaruh kedua indikator tersebut terhadap tingkat

profitabilitas pada bank. Dengan fenomena diatas penulis mengambil judul



Pengaruh Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Capital Adequacy Ratio

(CAR) Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank.

1.2.  Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio NPL terhadap

profitabilitas bank.

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari rasio CAR terhadap

profitabilitas bank.

3. Secara bersama-sama apakah ada pengaruh yang signifikan dari rasio NPL

dan rasio CAR terhadap profitabilitas bank.

1.3.  Tujuan Penelitian

Penelitian tersebut dilakukan dengan tujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari rasio NPL

terhadap profitabilitas bank

2. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari rasio CAR

terhadap profitabilitas bank.

3. Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan dari rasio NPL dan

rasio CAR terhadap profitabilitas bank secara bersama-sama.

1.4.  Kegunaan Penelitian

1. Bagi Bank yang bersangkutan, diharapkan hasil penelitian ini dapat

dijadikan masukan bagi pihak manajemen dalam mengambil kebijakan

perusahaan, khususnya dalam melakukan ekspansi kredit.

2. Bagi penulis, hasil dari penelitian diharapkan akan menambah wawasan

dalam bidang perbankkan khususnya tentang masalah yang berkaitan

dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non Performing Loan (NPL)

dengan laba operasional.

3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah.



1.5.  Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan usaha sebagai lembaga keuangan, kegiatan bank

sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan sama halnya perusahaan lain.

Kegiatan pihak perbankan secara sederhana dapat kita katakan sebagai tempat

melayani segala kebutuhan para nasabahnya. Para nasabah datang silih berganti

baik sebagai pembeli jasa atau penjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai

dengan kegiatan utama bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam

bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman.

 Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Perbankan No. 10 tahun

1998 yang menyebutkan bahwa :

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam
bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Kemudian menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31

(2007) mengenai Bank adalah :

“Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara
keuangan (financial intermediary) antara pihak-pihak yang memiliki
kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak-pihak yang memerlukan
dana (deficit unit) serta sebagai lembaga yang berfungsi
memperlancar lalu lintas pembayaran.”

Selain itu pengertian Bank menurut Stuart yang dikutip oleh

Dendawijaya (2003:25) :

“Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau
dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan
memperedar alat-alat penukar baru berupa uang.”

Bank sebagai perusahaan perlu juga dinilai kesehatannya, tujuannya

adalah untuk mengetahui kondisi bank tersebut yang sesungguhnya apakah dalam

keadaan sehat, kurang sehat atau mungkin sakit. Dari penilaian kesehatan bank ini

pada akhirnya akan ketahuan kinerja bank tersebut. Untuk menilai kesehatan



suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Salah satu alat untuk mengukur

kesehatan bank adalah dengan analisis Capital, Assets Quality, Management,

Earning, Liquidity, Sensivity to Market Risk (CAMELS), yang dinilai CAMELS

ini adalah :

1. Capital, penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu

bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (Capital Adequacy

Ratio).

2. Assets Quality, penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank.

Rasio yang diukur adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap

aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap

aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. Management, penilaian didasarkan kepada manajemen permodalan,

manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan

manajemen umum.

4. Earning, penilaian didasarkan kepada rentabilitas suatu bank yang dilihat

kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba.

5. Liquidity, yaitu untuk menilai likuiditas suatu bank.

6. Sensivity to Market Risk, yaitu sensivitas terhadap resiko pasar. Penilaian

terhadap resiko pasar ini meliputi komponen kemampuan modal bank dalam

menyerap potensi kerugian akibat fluktuasi suku bunga dan nilai tukar serta

kecukupan penerapan manajemen resiko pasar.

Sesuai dengan fungsi utama dari suatu bank adalah menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengelola  dana tersebut dengan

menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau

bentuk lainnya. Maka penilaian tingkat kesehatan bank pada penelitian ini dilihat

dari bagaimana manajemen bank mengelola modal yang ada terutama dalam

menyalurkan kredit.

Pemberian kredit adalah tulang punggung kegiatan perbankan. Dalam

memberikan kredit kepada debitur, kreditur terlebih dahulu melakukan penilaian

terhadap prestasi masa lalu, kondisi sekarang, dan prestasi masa depan calon

debitur. Penilaian dilakukan untuk menilai prestasi yang telah dicapai pada masa



lalu menyangkut kondisi calon debitur saat ini apakah sehat atau tidak dan juga

untuk menilai potensi perkembangan yang positif atau negatif.

Pengertian Kredit menurut Tucker yang dikutip oleh H. Rachmat

Firdaus (2003:2) :

Pertukaran atau pemindahan sesuatu yang berharga dengan barang
lainnya dengan baik itu berupa uang, barang maupun jasa dengan
keyakinan bahwa ia akan bersedia dan mampu untuk membayar
dengan harga yang sama di masa yang akan datang.”

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas

Undang-undang No. 7 tahun 1992 pasal 1 menyebutkan bahwa :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
dengan pemberian bunga.”

Penyaluran kredit merupakan aktivitas pokok bank, karena dengan

menyalurkan kredit kepada debitur, bank memperoleh bunga yang merupakan

sumber utama pendapatan bank oleh karena itu, pemberian kredit harus dapat

dikelola dengan baik yang didukung oleh sistem pengawasan dan pengendalian

yang memadai untuk dapat mengambil risiko yang timbul.

Perkembangan pemberian kredit yang paling tidak menguntungkan adalah

apabila kredit yang diberikan ternyata menjadi kredit bermasalah (Non

Performing Loan). Hal ini disebabkan karena kegagalan pihak debitur memenuhi

kewajibannya untuk membayar angsuran pokok kredit beserta bunganya yang

telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian kredit.

Pengertian Non Performing Loan menurut Mahmoedin (2001:2) :

“Non Performing Loan adalah kredit yang tidak menepati jadwal

angsuran sehingga terjadi tunggakan.”

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (2007)

disebutkan bahwa Non Performing Loan pada umumnya merupakan kredit yang

pembayaran angsuran pokok dan atau bunganya telah lewat sembilan  puluh



hari/lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu

sangat diragukan.

Menurut Krisna Wijaya (2002:2) dalam artikelnya dipaparkan mengenai

pengertian Non Performing Loan adalah sebagai berikut :

“Non Performing Loan adalah perbandingan antara kredit
bermasalah dengan total kredit pada suatu bank. Semakin tinggi Non
Performing Loan suatu bank menunjukan jumlah kredit yang
bermasalah pada bank tersebut ada pada jumlah yang relatif besar
terhadap kredit yang disalurkan.”

             Kredit bermasalah
NPL = ------------------------------ X 100 %

Total Kredit

Tidak hanya dalam pemberian kredit yang harus diperhatikan oleh

manajemen bank. Manajemen bank harus memperhatikan dengan baik

pengelolaan dan penyediaan modal tersebut. Prinsip kehati-hatian perbankan yang

juga dianut oleh Bank Indonesia sebagai pengawas perbankan nasional

mensyaratkan untuk memenuhi kewajiban minimum modal. Ditegaskan dalam

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban

Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebesar 8%, yang berarti setiap

pertambahan aktiva sebesar 100 harus diikuti oleh pertambahan modal sebesar 8.

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat diartikan sebagai kecukupan modal

terhadap aktiva yang beresiko yang dimiliki oleh bank. Dengan kata lain rasio ini

menilai apakah modal yang disetor oleh pemilik bank telah memadai sebagai

pengaman terhadap risiko yang dimiliki aktiva bank. Dalam ukuran penilaian

CAR mendapat perhatian dari berbagai kalangan, karena CAR dalam hal ini

sebagai penilaian permodalan dalam arti suatu bank. CAR merupakan alat

pengukuran/penilaian kinerja bank, dengan mengetahui CAR suatu bank maka

dapat diketahui kinerja bank yang bersangkutan dalam upaya mencapai tingkat

profitabilitas yang diharapkan.

Tingkat profitabilitas adalah tingkat kemampuan bank dalam

menghasilkan laba selama periode tertentu dan mengukur tingkat efektifitas

manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Tingkat profitabilitas



dapat diukur dengan menggunakan analisis rentabilitas. Istilah lain untuk analisis

rentabilitas adalah analisis income statement, rasio profitabilitas, analisis profit

usaha dan analisis kegiatan usaha. Rasio rentabilitas dapat diperoleh melalui

pembagian antara laba bersih dengan modal sendiri, laba bersih dengan total asset,

pendapatan operasi dengan total aktiva, laba sebelum pajak dengan total aktiva

dan lain-lain.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat profitabilitas bank adalah

jumlah modal, kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, perpencaran

bunga bank, manajemen pengalokasian dana dalam aktiva likuid,efisiensi dalam

menekan biaya operasional serta mobilitas dana masyarakat dalam memperoleh

dana yang murah. Dalam pengukuran profitabilitas ini penulis memilih dengan

pendekatan Return on Assets (ROA), karena dengan menggunakan ROA

memperhitungkan bagaimana kemampuan manajemen bank dalam memperoleh

laba secara keseluruhan. Tingkat profitabilitas dengan pendekatan ROA bertujuan

untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang

dikuasainya untuk menghasilkan income.

Menurut Dendawijaya (2000:120) menjelaskan bahwa :

Rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen
Bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan,
semakin besar ROA suatu Bank semakin besar pula tinkat
keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi
Bank tersebut dari segi penggunaan aktiva.”

Earning Before Tax (EBT)
ROA =    -------------------------------------------- X 100%
                                Total Assets

Dengan menganalisis rasio NPL dan rasio CAR pada laporan keuangan

bank dapat mengetahui bagaimana pengaruh antara rasio NPL dan rasio CAR

terhadap tingkat profitabilitas baik secara parsial maupun keseluruhan untuk

menilai kinerja keuangan bank tersebut. Semakin baik nilai rasio NPL dan rasio

CAR yang dimiliki bank, maka kemampuan bank dalam mengelola modal dengan

menyalurkan kredit semakin baik dan berakibat kemampuan bank dalam



menghasilkan laba baik. Adapun paradigma kerangka pemikiran adalah sebagai

berikut:

    Bank

Laporan Keuangan Bank

Analisis Laporan Keuangan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

         CAR              Manajemen                                       Likuiditas              NPL

                                                Rentabilitas

                                                               (ROA)

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.  Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriftip

dengan pendekatan survei. Data penelitian yang diperoleh tersebut diolah,

dianalisis secara kuantitatif. Serta diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa

dasar-dasar teori yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas

gambaran mengenai objek yang diteliti dan kemudian dari hasil tersebut ditarik

Secara bersama-sama
pengaruh rasio NPL dan

rasio CAR



kesimpulan. Menurut Mohammad Nazir (2003:63) pengertian penelitian

deskriftip adalah:

“Merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia,
suatu kondisi, suatu penelitian ataupun suatu kelas peristiwa pada
masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran
mengenai perusahaan khususnya mengenai aspek-aspek yang sedang
diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel yang diteliti.”

Metode deskriptif ini tidak hanya memberikan  gambaran terhadap

fenomena tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis, membuat

prediksi, serta mendapatkan makna dari suatu masalah yang ingin dipecahakan.

Metode deskriptif dengan pendekatan survei adalah penelitian yang diadakan

untuk memperoleh fakta-fakta dan gejala-gejala yang ada dan mencari

keterangan-keterangan secara faktual baik tentang intitusi sosial, ekonomi atau

politik dari suatu kelompok atau suatu daerah.

1.6.1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini

meliputi:

A. Pengumpulan Data Sekunder

     Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data sekunder yang

diperoleh melalui situs internet www.bi.go.id dan www.jsx.co.id yaitu berapa

informasi bank-bank go public yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data

dari penelitian ini berupa laporan keuangan publikasi bank-bank devisa yang

nantinya akan diolah untuk dapat ditransformasikan sebagai variabel penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, serta

menelaah data-data sekunder yang berhubungan.

B.  Penelitian Kepustakaan (Library Research)

     Yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian

ini, dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami buku-buku, masalah-

masalah, literatur ilmiah yang mendukung secara teoritis dalam penyusunan

skripsi ini.

http://www.bi.go.id
http://www.jsx.co.id


1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank-bank go public yang terdaftar di BEJ.

Alasan penulis menetapkan BEJ sebagai sumber data penelitian disebabkan

karena BEJ merupakan salah satu sentral perdagangan saham perusahaan yang

telah go public. Adapun waktu pelaksanaannya di mulai tanggal 5 November

sampai dengan April 2008.


