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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.  

Kegiatan yang dilakukan bank untuk mengumpulkan dana dari masyarakat ini 

melalui produk-produk bank yang bersifat simpanan yaitu diantaranya, simpanan 

giro, deposito, dan tabungan.  

Bank dalam menawarkan produk-produk simpanan ini ke masyarakat 

luas juga memberikan balas jasa berupa bunga dan hadiah sebagai rangsangan 

terhadap masyarakat. Dilihat dari pengertian bank yang menurut Undang-Undang 

nomor 10 tahun 1998 tersebut, bahwa bank juga menyalurkan dana ke masyarakat 

agar masyarakat memperoleh penghidupan yang layak. Bank menyalurkan dana 

atau lending tersebut dengan berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat atau 

biasa di kenal dengan istilah kredit. 

Bank memiiliki fungsi atau peran penting bagi masyarakat, maka bank 

harus dapat meningkatkan kinerja bank agar masyarakat dapat merasa nyaman 

dengan layanan yang diberikan oleh bank. Tujuan utama bank adalah 

profitabilitas yang nantinya akan digunakan untuk membiayai segala kegiatan 

operasional dan aktivitas yang dilakukan bank. Indikator yang biasa digunakan 
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utnuk mengukur kinerja profitabilitas bank salah satunya adalah ROE (Return on 

Equity) yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh 

laba sesudah pajak dengan menggunakan modal sendiri. 

Menurut  Kasmir (2010 : 298) return on equity (ROE) merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola 

modal untuk mendapatkan income. Semakin besar ROE, berarti semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank 

dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Rasio ini merupakan tolak ukur 

profitabilitas yang paling penting bagi pemegang saham karena rasio ini 

memberikan gambaran tentang seberapa besar bank telah mampu menghasilkan 

keuntungan dari jumlah dana yang telah diinvestasikan oleh pemilik modal. 

Pada beberapa Bank Pemerintah Daerah masih terjadi yang sebaliknya 

pada pengelolaan modal yang ada, yang menyebabkan ROE bank tersebut 

mengalami penurunan. Penurunan ROE akan menyebabkan profitabilitas yang 

diperoleh bank akan menurun hal ini akan mempengaruhi kinerja suatu bank, ini 

perlu dievaluasi kenapa ROE pada bank tersebut mengalami penurunan bukan 

peningkatan profitabilitas. Berikut adalah posisi ROE pada Bank Pembangunan 

Daerah dalam periode Desember 2009 sampai dengan Juni 2013 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama periode Desember 2009 sampai 

Juni 2013 rata – rata trend ROE pada Bank Pembangunan Daerah mengalami 

peningkatan. Beberapa Bank Pembangunan Daerah mengalami penurunan ROE, 

berdasarkan data dari tabel 1.1 terdapat 13 Bank Pembangunan Daerah yang 

mengalami penurunan. 
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Tabel 1.1 

POSISI ROE PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2009-2013 

(DALAM PERSENTASI) 

Sumber : Laporan Keuangan publikasi (www.bi.go.id)*data per juni 2013 

 

Tiga belas Bank Pembangunan Daerah yang mengalami penurunan 

yaitu, Bank Aceh, Bank Jambi, Bank Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, Bank 

Lampung, Bank Sumatera Barat, Bank Bengkulu, Bank Jawa Timur, Bank 

Kalimantan Barat, Bank Sulawesi Tengah, Bank Kalimantan Selatan, Bank 

Papua, Bank Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung, dan yang terakhir adalah 

Bank Sumatera Utara. 

Kenyataan ini menunjukkan masih terdapat masalah ROE pada Bank 

Pembangunan Daerah, sehingga perlu ditemukan faktor-faktor penurunan ROE 

 Nama Bank 2009 2010 Trend 2011 Trend 2012 Trend 2013* trend 

Rata-

Rata 

1 Bank Sultra 23,55 32,94 7,9 37,58 4,64 66,82 29,24 34,73 -32,09 1,938 

2 Bank Yogyakarta 21 19,46 -1,54 21,3 1,84 22,9 1,6 25,28 2,38 0,856 

3 Bank Kaltim 25,52 29,11 3,59 20,62 -8,49 18,73 -1,89 30,8 12,07 1,056 

4 Bank DKI 17 32,92 15,92 31,79 -1,13 28,1 -3,69 33,18 5,08 3,236 

5 Bank Aceh 29,34 11,56 -17,78 18,94 7,38 23,3 4,36 23,62 0,32 -1,144 

6 Bank Kalteng 18,29 30,8 12,51 30,89 0,09 29,87 -1,02 27,75 -2,12 1,892 

7 Bank Jambi 29,46 48,39 18,93 31,26 -17,13 25,75 -5,51 24,71 -1,04 -0,95 

8 Bank Sulsel dan Sulbar 28,71 31,85 3,14 32 0,15 0,26 -31,74 0,28 0,02 -5,686 

9 Bank Lampung 27,07 46,18 19,11 38,99 -7,19 27,8 -11,19 22,77 -5,03 -0,86 

10 Bank Riau  2,375 30,56 28,185 20,71 -9,85 19,91 -0,8 23,64 3,73 4,253 

11 Bank Sumbar 26,29 32,05 5,76 29,26 -2,79 30,77 1,51 23,84 -6,93 -0,49 

12 Bank Jabar Banten 28,09 24,95 -3,14 21 -3,95 25,02 4,02 28,89 3,87 0,16 

13 Bank Maluku 31,08 31,12 0,04 41,73 10,61 36,28 -5,45 41,91 5,63 2,166 

14 Bank Bengkulu 26,13 104,59 46,26 40,77 -63,82 33,76 -7,01 52,6 18,84 -1,146 

15 Bank Jateng 34,23 26,06 -8,17 25,23 -0,83 30,69 5,46 39,46 8,77 1,046 

16 Bank Jatim 28,59 40,43 11,84 33,65 -6,78 18,96 -14,69 18,46 -0,5 -2,026 

17 Bank Kalbar 38,74 26,02 -12,72 28,93 2,91 26,19 -2,74 32,04 5,85 -1,34 

18 Bank NTB 26,1 40,06 13,96 36,48 -3,58 36,48 0 39,31 2,83 2,642 

19 Bank NTT 24,37 22,23 -2,14 25,57 3,34 27,66 2,09 30,05 2,39 1,136 

20 Bank Sulteng 21,61 58,89 16,41 32,08 -26,81 20,14 -11,94 16,14 -4 -5,268 

21 Bank Sulut 19,68 32,56 12,88 23,02 -9,54 30,19 7,17 44,73 14,54 5,01 

22 Bank Bali 27,92 22,85 -5,07 29,55 6,7 36,95 7,4 31,97 -4,98 0,81 

23 Bank Kalsel 30,67 32,56 1,89 19,69 -12,87 17,44 -2,25 26,05 8,61 -0,924 

24 Bank Papua 28,7 22,85 -5,85 21,15 -1,7 17,89 -3,26 25,75 7,86 -0,59 

25 Bank Sumsel 24,56 25,77 1,21 25,87 0,1 16,71 -9,16 18,46 1,75 -1,22 

26 Bank Sumut 51,49 39,03 -12,46 3,68 -35,35 31,39 27,71 9,22 -22,17 -8,454 

 Rata-Rata 26,56 30,52 3,96 26,30 -4,20 25,13 -1,18 26,50 1,90 -0,05 
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pada Bank Pembangunan Daerah tersebut.  Tinggi rendah ROE suatu bank dapat 

dipengaruhi oleh kinerja bank yang terkait dengan aspek likuiditas, kualitas 

aktiva, sensitivitas, efesiensi dan solvabilitas. 

Menurut Kasmir (2010:286) likuiditas merupakan rasio untuk 

mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada 

saat ditagih.. Rasio likuiditas yang digunakan dalam penelitian ini adalah LDR, 

LAR dan IPR. 

Loan to deposit ratio ( LDR ) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah 

dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan ( Kasmir, 2010 : 290). 

Loan to asset ratio (LAR) adalah rasio ini digunakan untuk mengukur 

jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah harta yang dimiliki oleh bank 

(Kasmir, 2010 : 288). 

Investing policy ratio (IPR) merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajibannya kepada para 

deposannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga yang dimiliki (Kasmir, 

2010 : 287). 

LDR memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE. Hal ini berarti 

terjadi peningkatan total kredit yang diberikan dengan prosentase lebih besar dari 

pada prosentase peningkatan dana pihak ketiga sehingga pendapatan bunga lebih 

besar dari pada peningkatan beban bunga, hal ini menyebabkan pendapatan bank 

meningkat, laba meningkat dan ROE juga meningkat. LAR memiliki pengaruh 

positif  terhadap ROE. Hal ini dapat terjadi apabila prosentase peningkatan total 
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kredit yang diberikan lebih besar dari pada prosentase peningkatan total aktiva 

yang dimiliki oleh bank. Akibatnya pendapatan bank akan mengalami 

peningkatan sehingga akan mempengaruhi peningkatan pada laba bank dan ROE 

juga akan naik. 

IPR memiliki pengaruh positif terhadap ROE. Hal ini dapat terjadi 

apabila prosentase peningkatan pada surat-surat berharga yang dimiliki bank lebih 

tinggi dari pada prosentase peningkatan dana pihak ketiga, ini menyebabkan 

adanya peningkatan pada pendapatan bank lebih besar dari pada peningkatan 

biaya yang dialami oleh bank, sehingga pendapatan bank meningkat, laba bank 

meningkat dan ROE juga meningkat. 

Kualitas aktiva adalah merupakan aset untuk memastikan kualitas aset 

yang dimiliki bank dan nilai riil dari aset tersebut (Veithzal Rivai, 2013 : 473). 

Rasio kualitas aktiva yang digunakan dalam penelitian ini adalah APB dan NPL. 

Aktiva produktif bermasalah (APB ) marupakan rasio yang mengukur 

seberapa besar aktiva produktif bermasalah dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet dari keseluruhan aktiva produktif yang dimilki bank 

(Taswan, 2010: 164). Non performing loan (NPL) merupakan perbandingan 

antara kredit bermasalah dengan total kredit ( Taswan : 164). 

Pengaruh APB terhadap ROE negatif, sebab ketika APB meningkat 

maka aktiva produktif bermasalah mengalami prosentase peningkatan yang lebih 

besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan total aktiva produktif, 

sehingga akan membuat peningkatan biaya pencadangan untuk aktiva produktif 

bermasalah lebih besar dari pada peningkatan pendapatan yang diterima oleh 
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bank. Hal ini menyebabkan pendapatan yang diterima bank tutun, laba turun dan 

ROE juga turun.  

Pengaruh NPL terhadap ROE adalah negatif, karena ketika NPL 

meningka menunjukkan bahwa kredit bermasalah mengalami prosentase 

peningkatan yang lebih besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan total 

kredit yang diberikan, sehingga membuat peningkatan biaya pencadangan lebih 

besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima oleh bank, maka 

pendapatan bank akan turun sehingga laba turun ROE juga turun 

Sensitivitas merupakan penilaian terhadap kemampuan modal bank 

untuk mengcover akibat yang ditimbulkan oleh perubahan risiko pasar dan 

kecukupan manajemen resiko pasar (Veithzal Rivai, 2013 : 485). Penelitian ini 

menggunakan rasio IRR 

Interest rate risk (IRR) merupakan resiko yang digunakan agar bank 

selalu menjaga keseimbangan posisi antara sumber dan penggunaan dana valas 

(Dahlan Siamat, 2009 :281) 

IRR memiliki pengaruh yang positif negatif terhadap ROE, tergantung 

suku bunga. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Apabila tren suku bunga mengalami peningkatan.  

a. IRR meningkat menggambarkan prosentase peningkatan IRSA yang lebih 

besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan IRSL. Kondisi tren suku 

bunga meningkat mengakibatkan peningkatan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan biaya bunga, maka laba bank naik dan 

ROE juga naik. 



7 
 

 
 

b. IRR menurun menggambarkan prosentase peningkatan IRSA yang lebih 

kecil dibandingkan dengan prosentase peningkatan IRSL. Kondisi tren suku 

bunga meningkat mengakibatkan  peningkatan   pendapatan   bunga   lebih 

kecil   dibandingkan  

dengan peningkatan biaya bunga, maka laba bank turun dan ROE juga turun. 

2. Apabila tren suku bunga mengalami penurunan.  

a. IRR menurun menggambarkan prosentase peningkatan IRSA yang lebih 

kecil dibandingkan dengan prosentase peningkatan IRSL. Kondisi tren suku 

bunga menurun mengakibatkan penurunan pendapatan bunga lebih kecil 

dibandingkan dengan penurunan biaya bunga, maka laba akan mengalami 

peningkatan, ROE juga mengalami peningkatan, maka IRR memiliki 

hubungan yang negatif terhadap ROE. 

b. IRR meningkat menggambarkan prosentase peningkatan IRSA yang lebih 

besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan IRSL. Kondisi tren suku 

bunga menurun mengakibatkan penurunan pendapatan bunga lebih besar 

dibandingkan dengan penurunan biaya bunga, maka laba akan mengalami 

penurunan, ROE juga mengalami penurunan, maka IRR memiliki hubungan 

yang positif terhadap ROE 

Efisiensi bank digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan 

profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kasmir, 2010 : 297). 

Penelitian ini menggunakan BOPO dan FBIR. Biaya operasional/ pendapatan 

operasional (BOPO) merupakan perbandingan antara biaya operasional dengan 

pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank 
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dalam melakukan kegiatan operasionalnya (Veithzal Rivai, 2013 : 482). Fee base 

income ratio (FBIR) merupakan rasio yang digunakan keuntungan lainnya dari 

transaksi yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya (Kasmir, 2010: 115),  

BOPO memiliki Pengaruh negatif terhadap ROE karena ketika BOPO mengalami 

peningkatan berarti terjadi prosentase peningkatan biaya operasioanal yang lebih 

besar dibandingkan dengan prosentase peningkatan pendapatan operasional, hal 

ini menyebabkan pendapatan yang diterima oleh bank menurun, laba bank turun 

dan ROE juga turun. FBIR memiliki pengaruh yang positif terhadap ROE. Hal ini 

dapat terjadi apabila prosentase peningkatan pendapatan operasional diluar bank 

lebih besar dari pada prosentase peningkatan pendapatan operasional bunga bank. 

Meningkatnya pendapatan tersebut meneyebabkan laba bank meningkat dan ROE 

juga meningkat. 

Solvabilitas Merupakan ukuran kemampuan bank mencari sumber 

dana untuk membiayai kegiatannya. Bisa juga dikatakan rasio ini merupakan alat 

ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi bagi pihak manajemen 

bank tersebut (Kasmir, 2010 : 293) Penelitian ini menguunakan rasio PR, FACR 

dan APYDM 

Primary ratio (PR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 

apakah permodalan yang sudah dimiliki memadai atau sejauh mana penurunan 

yang terjadi dalam total asset masuk dapat ditutupi oleh capital equity ( Kasmir : 

2010 : 293) 

Fixed asset capital ratio (FACR) kemampuan bank dalam 

menentukkan besarnya aktiva tetap yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan 
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terhadap modal yang dimiliki (Lukman Dendawijaya, 2009 : 60). Aktiva produktif 

yang diklasifikasikan terhadap modal (APYDM) merupakan aktiva produktif yang 

mengandung potensi tidak memberikan penghasilan atau menimbulkan kerugian 

bagi bank (SEBI No.6/23/DPNP 2004) 

Pengaruh PR terhadap ROE positif. Hal ini jika PR naik berarti 

prosentase peningkatan modal lebih besar dari prosentase peningkatan total 

aktiva, sehingga pendapatan bank lebih besar dari pada biaya yang dikeluarkan 

sehingga pendapatan bank meningkat, laba akan meningakat dan ROE juga 

meningkat. FACR memiliki pengaruh yang negatif terhadap ROE, karena ketika 

FACR meningkat maka berarti prosentase peningkatan aktiva tetap lebih besar 

dari pada prosentase peningkatan modal, hal ini menyebabkan jumlah dana yang 

dialokasikan ke aktiva tetap semakin  meningkat, sehingga peningkatan biaya 

lebih besar dari pada peningkatan pendapatan bank. maka laba bank akan semakin 

menurun yang menyebabkan ROE jug menurun.  

Pengaruh APYDM terhadap ROE adalah negatif, Hal ini terjadi 

apabila APYDM mengalami kenaikan maka hal ini disebabkan oleh prosentase 

peningkatan aktiva produktif yang diklasifikasikan bank lebih  besar 

dibandingkan dengan prosentase peningkatan modal bank. Akibatnya, kenaikan 

biaya yang ditumbulkan lebih besar dibandingkan kenaikan pendapatan bank 

sehingga pendapatan menurun, laba mengalami penurunan dan ROE menjadi 

turun. 

Acuan dari pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan diatas, 

maka disimpulkan bahwa pihak manajemen bank perlu memberikan perhatian 
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terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank khususnya 

ROE, sehingga akan mendapatkan hasil ROE seperti yang di inginkan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat  

dirumuskan perumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah  LDR,  LAR,  IPR,  APB,  NPL,  IRR,  BOPO,  FBIR,  PR,  FACR,   

APYDM secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROE pada 

Bank Pembangunan Daerah? 

2. Apakah LDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

3. Apakah LAR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

4. Apakah IPR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

5. Apakah APB secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

6. Apakah NPL secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

7. Apakah IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

8. Apakah BOPO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 
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9. Apakah FBIR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

10. Apakah PR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

11. Apakah FACR secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan 

terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah? 

12. Apakah APYDM secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan  

terhadap ROE pada Bank Pembanguan Daerah ? 

13. Diantara LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, PR, FACR, 

APYDM, manakah yang memberikan kontribusi paling besar terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah 

diatas, maka secara terperinci tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui pengaruh signifikan LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, 

FBIR, PR, FACR, APYDM secara simultan terhadap ROE pada Bank 

Pembangunan Daerah 

2. Mengetahui signifikansi pengaruh positif LDR secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 

3. Mengetahui signifikansi pengaruh positif LAR secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 
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4. Mengetahui signifikansi pengaruh positif IPR secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 

5. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif APB secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah. 

6. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif NPL secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 

7. Mengetahui signifikansi pengaruh IRR secara parsial terhadap ROE pada 

Bank Pembangunan Daerah 

8. Mengetahui  signifikansi  pengaruh  negatif  BOPO  secara  parsial terhadap  

ROE pada Bank Pembangunan Daerah 

9. Mengetahui signifikansi pengaruh positif FBIR secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 

10. Mengetahui signifikansi pengaruh positif PR secara parsial terhadap ROE 

pada Bank Pembangunan Daerah 

11. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif FACR secara parsial yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank Pembangunan Daerah 

12. Mengetahui signifikansi pengaruh negatif APYDM secara parsial yang 

signifikan terhadap ROE pada Bank Pembanguan Daerah 

13. Mengetahui diantara rasio LDR, LAR, IPR, APB, NPL, IRR, BOPO, FBIR, 

PR, FACR, APYDM yang memberikan kontribusi paling besar terhadap 

ROE pada Bank Pembangunan Daerah 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Perbankan 
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Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kinerja 

perbankan dalam meningkatkan profitabilitas yang ingin dicapai. 

2. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang dunia perbankan dan 

kinerja suatu bank selama periode tertentu dan dapat menerapkan teori 

yang sudah didapat atau dipelajari dalam penelitian ini. 

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya 

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  salah   satu   referensi  

mahasiswa yang melakukan penelitian berikutnya dengan pembahasan 

yang sama dan juga memperkaya atau menambah koleksi penelitian di 

perpustakan STIE Perbanas Surabaya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan, 

maka penulisan skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, 

kerangka penelitian dan hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi tentang rancangan penelitian yang digunakan, batasan 

penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisi tentang gambaran bank-bank yang dijadikan sampel 

penelitian yaitu Bank Pembangunan Daerah, yaitu pembahasan 

mengenai  kinerja  selama  empat  setengah  tahun  mulai 2009 sampai  

2013,  analisi  diskriptif,  pengujian  hipotesis  dan  pembahasan. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran. 

 


