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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya.” (QS.Al-Baqarah:286) 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka 

merubah diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d:11) 

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan 

susungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan 

diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.” (QS. An-Najm: 

39-41) 

“Kesuksesan itu berusaha dan berdoa, bukan meminta dan memerima.” (Penulis)  
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PERSEMBAHAN 

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas seluruh rahmat dan hidayah-Nya 

yang telah memberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk 

saya dalam menyelesaikan skripsi ini.  

Ku persembahkan karya sederhana ini untuk:  

1. Terkhusus Orang Tuaku tercinta, terutama bagi Ibu saya Ibu Muyasaroh, 

yang selalu memberikan semangat, memotivasi, dan selalu mendoakan di 

setiap langkahku. Dan terimakasih buat bapak yang juga sering 

memberikanku semangat sebelum beliau wafat, maafkan anakmu ini yang 

belum bisa membuat kalian bahagia. Terimakasih orang tuaku tercinta. 

2. Kakak perempuanku Mbak Anin Isrowati yang selalu memarahiku, tapi 

dengan alasan agar saya menjadi orang yang lebih baik. Serta kak Nurul 

Amin yang juga selalu memberiku motivasi. Dan semua keluarga besar 

yang selalu memberikan dorongan untuk saya agar menjadi yang lebih 

baik. 

3. Teman-teman satu bimbingan (Iza, Ely, Hikem, Salim, Beni) yang saling 

memberikan semangat dalam pengerjaan proposal sampai dengan 

pengerjaan skripsi. 

4. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam 

Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara.  
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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Risiko Kredit, Risiko 

Likuiditas, dan Risiko Tingkat Bunga terhadap Profitabilitas pada Bank Umum 

Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas (Y), sedangkan 

variabel independennya ada 3 yaitu Risiko Kredit (X1), Risiko Likuiditas (X2), 

dan Risiko Tingkat Bunga (X3). 

Penelitian ini bersifat kuantitatif, populasi dalam penelitian ini yaitu 

perusahan Bank Umum Konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2013-2016 sebanyak 43 Bank Umum. Teknik pengambilan sampel pada 

penelitian ini adalah teknik Purposive Sampling dan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sejumlah 27 Bank Umum. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan pengolahan data 

menggunakan E-views 9. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Risiko Kredit berpengaruh 

negatif signifikan terhadap Profitabilitas, Risiko Likuiditas tidak berpengaruh 

terhadap Profitabilitas, Risiko Tingkat Bunga tidak berpengaruh terhadap 

Profitabilitas. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen sebesar 11,26% sedangkan sisanya 88,74% dipengaruhi oleh variabel 

lain diluar model penelitian. 

Kata Kunci : Risiko Kredit (NPL), Risiko Likuiditas (LDR), Risiko Tingkat 

Bunga (NIM), Profitabilitas (ROA). 
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KATA PENGANTAR 
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Assalamu’alaikum Wr Wb. 
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“Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Dan Risiko Tingkat Bunga terhadap 

Profitabilitas (Studi Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2013-2016)”. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan 

kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat beserta orang-orang yang 

selalu meniti dijalannya. 

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna 

guna untuk memeporoleh gelar S1 Sarajana Manajemen pada Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Progam Studi Manajemen. 

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan 

serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis mungucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
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4. Bapak Purwo Adi Wibowo, S.E., M.Sc.selaku Dosen Pembimbing 

yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan selama 

penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
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dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

9. Teman-teman seperjuangan dari Manajemen Keuangan tahun 

angkatan 2014 serta dari jurusan lain, yang selalu kompak untuk 

saling memberikan semangat dalam segala hal. 

10. Serta seluruh pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 

 

 



 

 

x 
 

 

 



 

 

xi 
 



 

 

xii 
 

 

 



 

 

xiii 
 

  



 

 

xiv 
 

  



 

 

xv 
 

 



 

 

xvi 
 

  

 


