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“MOTTO” 

“ Jadikan kedua orang tuamu motivasi terbesar di dalam kehidupanmu, apabila 

mereka bersedih, maka kamu adalah orang pertama yang paling terluka. Dan  ketika 

mereka berbahagia, maka kamu orang pertama yang paling bersyukur atas 

kebahagiannya. Tetaplah memperjuangkan mereka sampai kapanpun, karena Harta 

yang paling berharga di dunia ini adalah mereka”  

-Istiadah- 

 

”Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani 

yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” 

-Ali Bin Abi Thalib- 

 

“PERSEMBAHAN” 

 

 “My Allah Swt” 

Terima kasih atas segala nikmat sehat, umur, rezeki, dan segalanya ya Allah, 

sehingga hambamu ini bisa menyelesaikan tugas ini berkat Ridomu yang luar biasa. 

 

“My Nabiyullah Nabi Muhammad Saw” 

Terima kasih my Nabi Muhhammad Saw, panutanku. Semoga hambamu ini 

tetap tergolong dari bagianmu dan tetap belajar dari setiap perjuangnmu yang telah 

membawa kami dari zaman jahiliyah kezaman yang terang benderang ini. 
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“My mak & Bapak” 

Terima kasih buat mak, yang sudah mendoakan tya tiap hari tiap malam yang 

selalu mendukung di setiap apapun, mak, tya bangga memiliki mak, mak tya yang 

baik, sabar, dan kuat, mak sehat terus ya mak. Apapun yang pernah membuat mak 

sedih semoga tya dapat menggantinya dengan kebahagian. Semoga apa yang mak 

harapkan dari tya bisa tya penuhi secepatnya. Intinnya semua ini tya lakukan untuk 

mak wanita yang luar biasa. I love you more mak! 

Terima kasih buat bapak, tya bangga menjadi putri bapak, terima kasih atas 

segalanya pak, bapak sehat terus ya pak. Terima kasih bapak selalu berada di barisan 

paling depan disetiap tya ada masalah, terima kasih bapak telah menunjukkan hidup 

itu seperti apa. Tetap jadi guru terbaik tya ya pak sampai kapanpun. Tetap jadi bahu 

terkokoh tya, semua ini tya lakukan semata-mata demi bapak dan mak. Semoga siapa 

pun yang pernah membuat hati bapak sedih bisa tya gantikan dengan kebahagiaan. I 

love you more bapak! 

“Kakak & Adekku” 

Terima  kasih sudah menjadi kakak yang selalu ada, terima kasih sudah menjadi 

teman terbaik dalam hidupku selama ini, terima kasih sudah menguatkan tya selama 

ini, semoga tya bisa menjadi adek kakak yang baik seperti yang kakak harapkan, 

terima kasih juga buat suami kakak bang jakfar yang selalu Doain dan dukung aku. 

Love you! 

Hey Adek! Kamu adalah bagian dari motivasiku selama ini, kakak mau 

hidupmu bisa lebih baik dari kakakmu ini, doakan kakak biar bisa sukses. Sehingga 

nanti tak akan ada orang yang bisa menjatuhkanmu. Jadilah adek yang baik, jangan 

malas menghitung seperti kakakmu ini hehehe……love you dek! 

“My Vania Carissa Salsabila” 
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Halo ponaan auntie yang lucu, sehat terus ya kamu, semoga auntie bisa 

Menuhin apa yang  kamu mau nanti ya. I really miss you! 

 

 

“Keluarga Besar” 

Terima kasih atas segala dukungannya, terimah kasih atas segala doanya. Uwa, 

Bibik, Mamang, Obek, Tanpa dukungan dari kalian tya bukanlah apa-apa. Kalian 

adalah anugerah terindah dalam hidup ini. 

“ Ibu Riski Aprillia Nita, S.E., M.A” 

Terima Kasih ibu, ibu sudah membimbing saya dengan sabar, memberikan 

saran terbaik ibu, dan kasih sayang ibu di dalam membimbing saya saat skripsi 

padahal saya tau ibu sangat sibuk waktu itu, tetapi ibu sudah mengerahkan waktu ibu 

untuk saya, maafin saya jika saya pernah ada salah sama ibu, ibu sehat terus, jaga 

kesehatan ibu ya, jangan lupa makan yang teratur, jangan sampai ibu sakit lagi, 

semoga semua kebaikan ibu dibalas oleh Allah. I Love You ibu. 

“Ibu Joicenda Nahumury” 

Ibu, terima kasih ibu, ibu sudah mau membimbing saya, mau meguji saya, mau 

memberikan saran terbaik, ibu, terima kasih juga curhatannya, maafin saya jika saya 

pernah ada salah sama ibu sebelumnya, jujur saja ibu itu orang yang baik, ibu orang 

yang asik, ibu juga orang yang lucu. Jaga kesehatan ibu ya, jangan sampai ibu kurang 

tidur lagi, ibu juga harus makan yang teratur. I Love You ibu. 

“ Mak ilul & Pak Sulaiman” 

Mak ilul & pak sulaiman terima kasih atas semuanya, kasih sayangnya, maupun 

doanya, dan semoga rezekinya selalu lancar, sehat selalu dan panjang umur. Aminnnn  
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“My Partner” 

Hah sampai juga dibagianmu kak Roby Eddy Putra! Hehehe terimah kasih 

sudah mau bersabar tentang semua sifatku ini, terimah kasih ya sudah nemenin tya 

dari Sma sampai Sarjana, terimah kasih selalu ada buat tya, semoga apa yang kita 

semogakan selama ini bisa segera tercapai. kamu partner hidup tya yang paling sabar, 

paling perhatian, paling baik, dan paling bisa mengalah. Maaf jika selama ini emosiku 

ini selalu naik turun. Semoga tahun ini adalah tahun kita (sama-sama kerja). 

aminnnnnn  

“My Besttie” 

Hay,hay,hay my Nuur, terimah kasih ya kamu adalah orang yang paling baik, 

kamu itu paling tau apa yang aku suka dan apa yang apaling gak aku suka, kamu 

sudah paling kuwatir apabila tya sakit, kamu paling cerewet tapi aku suka. Kamu 

adalah orang yang selalu memberikan motivasi buat aku pas malas ngerjain tugas 

kuliah. Kamu adalah teman jalan-jalan aku kemanapun. Semoga kita bersodara 

sampai kapanpun ya. Oh ya lupa! Dia itu meski sama pacarnya aku selalu dibawa jadi 

aku selalu jalan di sisi tengah antara dia sama pacarnya, anggap saja aku ini anaknya 

dia hehehehe nuur, kamu adalah orang yang paling berperan dalam terselesainya 

kuliah ini. Love you yaah! 

“My Kucur” 

Nah! Sampai pada pembahasan tiga cewek kece, halo my Nuur, Ike dan Vivi. 

Terimah kasih ya beb, sudah mau menjadi sahabat tya yang baik, yang sabar, selalu 

ada, selalu mau direpotin, selalu mau dengerin curhatan dan cerewetnya tya selama 

ini. Tak ceritain yang ike sama vivi ya, Ike aku ini dia cerewet, baik, suka ngomel” 

dan pastinya dia juga suka ketawa. Hehehe sedangkan yang Vivi Aku ini, dia itu 

sabar, baik, agak pendiam dan pastinya dia penyayang banget sama binatang. Aku 

beruntung banget punya mereka disini kita itu berkombinasi banget pokoknya 

hehehe.  
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“My Epot” 

Terimah kasih ya sayangku, dia ini sahabat aku dari Smp dan alhamdulilah dia 

tetap ingat sama aku, dia baik banget, dia lucu. Beb makasih ya sudah selalu ada dan 

dengerin setiap curhatan aku hehehe, semoga kamu dan aku tetap menjadi kita sampai 

tuek. Kwkwkwkwkwk  

“Guru Spss Dan Skripsi” 

Terimah kasih ya beb Siti Noor Handayani, kamu uda mau jadi malaikat 

penolong deretan anak skripsi, termasuk aku. Hehehe maaf ya beb kalau aku selelu 

ngerepotin kamu. Heheh terimah kasih atas segala kesabaran kamu selama ngajarin 

aku, solusi kamu juga terimah kasih atas segalanya ya beb, atas waktunya juga, bunga 

kaktus nya juga. Love you kalau balik Kalimantan jangan lupain aku yahhhh!. 

 

“Alek Nji, Zanus & Wa Een” 

Terimah kasih adek”ku, yang bawel, dan rada” gila, hehehe kalian selalu 

berhasil bikin aku ketawa dan ngerasain gimana rasanya jadi orang yang gak punya 

tanggungan apapun hahaha. Kebaikan kalian, kecerewetan kalian, dan semuanya 

sangat berarti. Heheheh. Lope” you yes!. 

“My Teacher” 

Haloooooo bu guru Mafrudoh Basith, hehe bu guru, alhamdulilah tya sudah 

lulus. Terimah kasih atas segala dukungannya, serta belajarnya juga ya bu guru, sama 

semangatnya juga. Dulu dia yang nyaranin aku buat milih judul penelitian ini. Bu 

guru semoga semua kebaikan bu guru dibalas oleh Allah ya bu guru. Aminnn. 

“Teman Seperjuangan” 
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Terimah kasih buat kalian, Namira, Iik, Antika, Fitri, Syafa, Ulfa, Muslim, 

Ghani, Rurus, Bang iim, Bok Intan, Nona Ambar, Maya, Eri, Yosi, Navy, Ilham, 

Deny, Cici, Angel, Riska, dan semua angkatan tahun 2013. 

“Kos Elit 20” 

Terimah kasih keluargaku kos 20, buat Bak Nana, bak Zen, Dede, bak Dya, bak 

Dita, dan bak Devi. Dan buat kamar bawah Bak Gita, Sari, Vita, Mirza, Lely, dan 

juga bak Utik terimah kasih banyak kalian sudah mau menjadi keluargaku selama di 

surabaya. 

“Teman SMA” 

Terimah kasih buat teman-teman Sma yang sudah mendukung dan mendoakan 

saya selama ini, terimah kasih juga buat semua kenangannya, kalian luar biasa. 

 

 

“I Cannot Give Anything To You. I Can Only Say Thank You. May Your 

Goodness Get The Best Reward From The God” 
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segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

yang berjudul “PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO, RETURN ON 
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EFFECT OF CAPITAL ADEQUACY RATIO, RETURN ON ASSETS,  

AND OPERATIONAL COSTS ON OPERATIONAL REVENUES  

ON NON DEVISA NATIONAL PRIVATE  

COMMERCIAL BANK (BUSNND) 

 

 

Istiadah 

STIE Perbanas Surabaya 

Email : 2013310252@Students.perbanas.ac.id 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the effect of Capital Adequacy Ratio, Return 

on Assets and operating expenses to operating income to non  performing loans at 

Private national non-foreign exchange commercial banks (BUSNND) period 2012 

to 2016. The samples are collected using purposive sampling method which is 

obtain 100 samples. Data were collected from financial report or annual report, 

being processed by multiple linear regression. The result of this study concluded: 

(1) Capital adequacy ratio and Return on assets have influence to non performing 

loan of the Private national non-foreign exchange commercial banks registered in 

OJK. (2) operating expenses to operating income has not influence to non 

performing loan of the Private national non-foreign exchange commercial banks 

registered in OJK. 

 

 

Keyword: NPL, CAR, ROA, and BOPO 
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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Rasio kecukupan modal, 

Laba bersih dan biaya operasional atas pendapatan operasional terhadap kredit 

bermasalah pada bank umum non devisa  (BUSNND) periode 2012 sampai 2016. 

Sampel yang diambil dengan menggunakan metode purposive sampling 

menghasilkan 100 sampel akhir. Data dikumpulkan dari laporan keuangan atau 

laporan tahunan, yang diproses dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan: (1) Rasio kecukupan modal dan Laba bersih berpengaruh terhadap 

kredit macet pada bank umum non devisa Swasta yang terdaftar di OJK. (2) beban 

operasional atas pendapatan operasional tidak berpengaruh terhadap kredit macet 

pada bank umum non devisa Swasta yang terdaftar di OJK. 

 

 

Kunci : NPL, CAR, ROA, dan BOPO 
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