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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga keuangan merupakan  badan usaha yang berorientasi pada aset 

keuangan (financial asset) atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset non 

keuangan (non financial asset), contohnya dalam memberikan kredit dan 

menanamkannya dalam surat-surat berharga.  

Selain itu, lembaga keuangan juga menawarkan secara luas berbagai jenis 

jasa keuangan, diantaranya simpanan, kredit, asuransi, program pensiun, 

penyediaan mekanisme pembayaran dan mekanisme transfer dana. Begitu pula 

dengan lembaga keungan syariah yang menyediakan jasa-jasa keuangan seperti 

pembiayaan yang berbasis nisbah (mudharabah dan musyarakah), pembiayaan 

yang berbasis margin (jarah, murabahah, istishna, salam, dan ijarah muntahia 

bittamlik) dan pembiayaan lain seperti qordhul hasan atau dana kebajikan.  

Oleh karena itu, lembaga keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap 

perekonomian bangsa. Masyarakat dan perusahaan sebagai pelaku perekonomian 

tidak lepas dari kegiatan yang berhubungan dengan lembaga keuangan, baik 

dalam hal memperoleh dana maupun menginvestasikan dana. Dalam era 

globalisasi saat ini peran lembaga keuangan yang paling berpengaruh adalah 

peran lembaga keuangan perbangkan. 

Industri perbankan sangat berpengaruh terhadap pembangunan 

perekonomian suatu negara, karena perusahaan-perusahaan yang terdapat di 
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negara tersebut memerlukan distribusi modal dari pihak lain dalam menjalankan 

bisnisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan, 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.  

Ada tiga hal utama yang menyebabkan bank mempunyai peranan penting 

yaitu: (1) sumber dana terbesar yang dipergunakan bagi kelangsungan operasional 

bank berasal dari dana masyarakat, sumber dana tersebut mencapai 80%-90% dari 

total dana yang tersedia sehingga bank disebut sebagai lembaga kepercayaan 

masyarakat; (2) kredit yang diberikan bank kepada sektor riil, sperti industri, 

pertambangan, perumahan, pariwisata dan perhubungan sangat berarti bagi 

pertumbuhan nasional; (3) jasa perbankan setiap harinya seperti transaksi-

transaksi perdagangan melalui bank, pembukaan L/C (ekspor/impor) melalui 

bank, dan transfer lewat bank sangat membantu perekonomian nasional.
1
 

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup rakyat banyak yang kemudian di amandemen menjadi Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berisikan bahwa bank adalah badan usaha 

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

                                                             
1
 Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 

191. 
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menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 

Berbeda halnya dengan bank syariah yang memiliki definisi tersendiri, 

menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang 

Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Dan pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 tentang 

Perbankan Syariah mengatakan bahwa bank syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya 

terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 8 tentang 

Perbankan Syariah, bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam 

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank 

pembiayaan rakyat syariah menurut Udang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 

1 Ayat 9 tentang Perbankan Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya 

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Kemudian ada pula pengertian unit usaha syariah (UUS) menurut Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 10 tentang Perbankan Syariah yang 

menjelaskan bahwa unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank 

umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit 

yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di 

kantor cabang di suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan 
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kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari 

kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Namun pada kesempatan 

ini, peneliti hanya akan memfokuskan pada bank pembiayaan syariah saja. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 

BPRS  di Indonesia ada dan berdiri tidak lepas dari BPR (Bank Perkreditan 

Rakyat) pada umumnya. Bank Perkreditan Rakyat yang status hukumnya sudah 

disahkan melalui Paket Kebijakan Moneter dan Perbankan (PAKTO) pada tanggal 

27 oktober 1998 pada hakikatnya merupakan model baru dari Lumbung Desa dan 

Bank Desa yang ada sejak tahun 1980-an.
2
 

Lumbung desa sebagai sistem perkreditan rakyat zaman dulu sangat 

bermanfaat bagi masyarakat tani di pedesaan, karena pada waktu itu peredaran 

uang belum menjangkau masyarakat tani pedesaan, sehingga pinjaman dalam 

bentuk padi lebih menguntungkan dan lebih praktis daripada pinjaman dalam 

bentuk uang, karena memang mayoritas petani memiliki penghasilan padi. Selain 

itu pinjaman padi tidak mengganggu kestabilan harga padi yang menjadi 

penghasilan utama masyarakat desa.
3
 

Karena struktur ekonomi, sosial dan administrasi masyarakat desa sudah 

banyak mengalami perubahan sebagai akibat dari proses pembangunan, maka 

keberadaan Bank Perkreditan Rakyat tidak lagi persis sama seperti lumbung desa 

zaman dahulu. Namun demikian, paling tidak keberadaan Bank Perkreditan 

Rakyat pada masa sekarang dan yang akan datang diharapkan mampu menjadi 

                                                             
2 

Muhammad Ma’ruf Abdullah, Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di 

Indonesia, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006), hlm. 88. 
3
 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125. 
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alternatif pengganti yang terbaik bagi fungsi dan peranan lumbung desa dan Bank 

Desa dalam melindungi petani dari gejolak harga padi dan resiko kegagalan dalam 

produksi serta ketergantungan petani terhadap para rentenir.
4
 

Berbicara mengenai lembaga keuangan, maka tidak akan luput dari 

pendapat atau laba yang diperoleh, karena sejatinya semua lembaga atau 

perusahaan dibuat untuk mencari keuntungan. Hal itu bisa dilihat dari aktiva yang 

menghasilkan bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu, peneliti akan membahas 

mengenai aktiva produktif dan penyisihan aktiva produktif yang akan dijadikan 

sebagai variabel X1 dan X2 penelitian ini, khususnya pada PT. BPRS Gotong 

Royong Subang. 

Sebelum membahas tentang aktiva produktif dan penyisihan penghapusan 

aktiva poduktif, peneliti akan lebih dahulu membahas tentang aktiva. Aktiva 

adalah sumber daya ekonomi yang diperoleh dan dikuasai oleh suatu perusahaan 

sebagai hasil dari transaksi masa lalu, salah satunya adalah aktiva tetap yang 

digunakan perusahaan dalam kegiatan operasional perusahaan dalam 

menghasilkan produk. Untuk menghasilkan produk ini maka peranan aktiva tetap 

sangat besar, seperti lahan sebagaitempat berproduksi, bangunan sebagai tempat 

pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alatuntuk berproduksi dan lain-

lain. 

Aktiva bank terdiri dari aktiva produktif (earning asset) dan aktiva non 

produktif (non earning asset). Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat 

menghasilkan pendapatan. Aktiva juga dapat diartikan sebagai jasa atau uang 

                                                             
4
 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 126. 
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yang belum berwujud dan sewaktu-waktu dapat dicairkan, sedangkan aktiva 

produktif atau earning asset merupakan dana yang ditanamkan atau disalurkan 

pada masyarakat yang tingkat kolektabilitas pengembaliannya lancar dan 

memberikan kontribusi terhadap laba perusahaan.  

Aktiva produktif pada bank adalah penanaman dana bank dalam valuta 

rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana 

antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi 

rekening administratif. Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan 

atas dana yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Namun dengan demikian, 

penempatan dana dalam aktiva produktif juga memiliki resiko, yaitu resiko dana 

yang disalurkan kembali. Resiko atas penempatan dalam bentuk aktiva produktif 

ini dapat menimbulkan kerugian bagi pihak bank. Bank perlu membentuk 

cadangan kerugian aktiva produktif, yaitu penyisihan penghapusan aktiva 

produktif.
5
 

Aktiva produktif dapat diartikan juga sebagai penanaman dana bank 

syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, 

piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan 

modal sementara, komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif 

serta sertifikat wadiah bank Indonesia.
6
 Salah satu indikator utama yang dilakukan 

oleh bank adalah untuk memperoleh laba dari seluruh aktiva produktifnya. Dalam 

bank syariah dapat berupa pembiayaan, surat berharga, penyertaan modal dan 

penanaman dana pada bank lain untuk memeroleh penghasilan (earning asset). 

                                                             
5
 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 252. 
6
 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004),  hlm. 107. 
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Aktiva produktif yang tingkat ketertagihan atau kolektabilitasnya tergolong 

kurang lancar (pembiayaan bermasalah) dan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif akan mengalami perubahan terhadap laba, khususnya pada kesempatan 

ini adalah laba tahun berjalan. 

Sedangkan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau sering disebut 

juga provision for loan losses adalah cadangan yang dibentuk dengan cara 

membebani perhitungan laba rugi tahun berjalan. Tujuannya untuk menutupi 

kerugian yang mungkin timbul dan tidak diterimanya kembali sebagian atau 

seluruh aktiva produktif. 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Kabupaten 

Subang merupakan satu-satunya perusahaan yang didirikan PEMDA Kabupaten 

Subang yang bergerak dalam Perbankan Syariah di propinsi Jawa Barat. PT. 

BPRS Gotong Royong Kab. Subang yang mulai beroperasi sejak diresmikan oleh 

Bupati Subang Bapak Ojang Sohandi setelah mengantongi izin Prinsip dari 

Dewan Gubernur Bank Indonesia tanggal 8 Januari 2013, yaang nantinya 

diharapkan menjadi pilar pembangunan ekonomi masyarakat Subang yang 

bernuansa ihsan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kota Subang, peran 

strategis yang diemban perusahaan milik pemerintah daerah kabupaten Subang ini 

sangat besar dan  berpartisipasi aktif  dalam pembangunan perbankan syariah di 

kabupaten Subang. 

Perkembangan ekonomi kabupaten Subang di tahun 2012 mengalami 

peningkatan secara pesat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan industri 

perbankan kabupaten Subang dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan, 

sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia melalui kajian ekonomi regional provinsi 
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Jawa Barat menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukan 

kinerja perbankan kabupaten Subang mengalami kemajuan, sehingga 

mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang semakin baik serta 

adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten Subang membaik pula. 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Gotong Royong Subang 

adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang bergerak dalam jasa non lalu 

lintas keuangan yang berada di Indonesia, tepatnya di daerah Subang Jawa Barat. 

Bank pembiayaan rakyat syariah ini menyediakan jasa perbankan seperti Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah pada umumnya seperti pembiayaan murabahah, 

mudharabah, musyarakah, istishna, salam, ijarah, dan qardh. Dan itu semua 

merupakan salah satu komponen dari aktiva produktif di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Gotong Royong Subang. Selain pembiayaan, ada pula komponen 

lain yang termasuk ke dalam aktive produktif seperti piutang (piutang murabahah, 

istishna, salam dan piutang multijasa) dan  penempatan (penempatan pada bank 

lain dan penempatan pada bank Indonesia). Dan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif sebagai faktor kedua yang mempengaruhi laba tahun berjalan. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Subang mengalami 

kenaikan laba tahun berjalan, khususnya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 

2016. Hal ini dibarengi dengan kenaikan jumlah aktiva produktif dan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif, yang tentu saja akan menjadi variabel X1 dan X2 

yang akan di sampaikan oleh peneliti pada penelitiannya kali ini. Kenaikan laba 

tahun berjalan yang dibarengi dengan kenaikan jumlah aktiva produktif dan 

penyisihaan penghapusan aktiva produktif dapat kita lihat pada data di bawah ini. 
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Tabel 1.1 

Data Perbandingan Jumlah Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif Terhadap Laba Tahun Berjalan PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Gotong Royong Subang Periode 2014-2016 

(dalam ribuan rupiah) 

Periode 

Jumlah 

Aktiva 

Produktif 

(X1) 

Ket. 

Penyisihan 

Penghapusan 

Aktiva 

Produktif 

(X2) 

Ket. 

Total 

Aktiva  

(Y) 

Ket. 

2014 

I 5.270.102  1.817  6.525.211  

II 5.370.416 ↑ 19.405 ↑ 6.603.878 ↑ 

III 6.218.575 ↑ 28.270 ↑ 7.443.181 ↑ 

IV 8.116.809 ↑ 52.903 ↑ 8.768.953 ↑ 

2015 

I 10.743.750 ↑ 81.300 ↑ 11.594.891 ↑ 

II 12.738.582 ↑ 116.409 ↑ 13.588.939 ↑ 

III 14.146.648 ↑ 107.427 ↓ 14.996.899 ↑ 

IV 17.531.511 ↑ 107.987 ↑ 18.467.354 ↑ 

2016 

I 17.817.670 ↑ 131.596 ↑ 18.916.870 ↑ 

II 17.015.633 ↓ 99.015 ↓ 18.090.209 ↓ 

III 19.164.144 ↑ 116.064 ↑ 20.253.078 ↑ 

IV 21.513.126 ↑ 151.258 ↑ 22.836.892 ↑ 
Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong Royong Subang, 

www.bi.co.id (data diolah tahun 2017). 

 

Pada tabel di atas, dapat dilihat peningkatan dari tiap triwulan ke triwulan 

berikutnya, baik itu dalam aktiva produktif, penyisihan penghapusan aktiva 

produktif maupun total aktiva. Namun terdapat pula penurunan dari triwulan 

pertama ke triwulan kedua tahun 2016 pada variabel aktiva produktif, penurunan 

triwulan kedua ke triwulan ketiga tahun 2015 pada variabel penyisihan 

penghapusan aktiva produktif, penurunan triwulan pertama ke triwulan kedua 

tahun 2016 pada variabel penyisihan penghapusan aktiva produktif, dan 

penurunan triwulan pertama ke triwulan kedua tahun 2016 pada variabel total 

aktiva. Untuk lebih jelas dan untuk mempermudah dalam menempilkan data yang 

telah dikumpulkan oleh peneliti, dapat dilihat grafik perbandingan pada halaman 

berikutnya. 

http://www.bi.co.id/
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Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah Aktiva Produktif dan Penyisihan Aktiva 

Produktif terhadap Total Aktiva PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

Periode 2014-2016 

 

Dari data di atas, maka dapat dilihat bahwasannya pertumbuhan total 

aktiva sangat signifikan, hal ini dibarengi dengan pertumbuhan jumlah aktiva 

produktif dengan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Hal ini bisa kita lihat 

dari tabel dan grafik garis di atas, di mana garis biru sebagai jumlah aktiva 

produktif yang berperan sebagai X1, garis merah sebagai penyisihan penyusutan 

aktiva produktif yang berperan sebagai X2 dan garis hijau sebagai total aktiva 

yang berperan sebagai Y.  

Aktiva produktif berfungsi untuk memperoleh pendapatan atas dana yang 

disalurkan oleh pihak bank. Namun dengan demikian, penempatan dana dalam 

aktiva produktif juga memiliki resiko, yaitu risiko dana yang disalurkan tidak 

dapat kembali atau yang sering dikenal dengan kredit macet. Risiko atas 

penempatan dalam bentuk aktiva produktif ini dapat menimbulkan kerugian bagi 

pihak bank itu sendiri. Maka dari itu pihak bank sangat dianjurkan agar 

membentuk cadangan kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko pada aktiva 
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produktif. Cadangan tersebut dinamakan dengan penyisihan penghapusan 

produktif (PPAP).
7
 

Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, dapat dilihat dari aktiva produktifnya karena aktiva produktif adalah 

penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing  untuk memperoleh 

penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, sertifikat bank 

indonesia syariah, penyertaan modal sementara, penempatan pada bank lain, 

komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif dan bentuk 

penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Pernyataan di atas 

dapat diartikan bahwa aktiva produktif sangat mempengaruhi kualitas aktiva.  

Seperti yang sudah peneliti sebutkan di atas, aktiva produktif memiliki 

risiko yang sangat besar, terutama dalam kredit ataupun pembiayaan, maka dari 

itu dibutuhkan cadangan. Cadangan tersebut di sebut penyisihan penghapusan 

aktiva produktif (PPAP). Jadi dapat diidentifikasi bahwa kedua akun tersebut 

memiliki kaitan dengan kualitas aktiva. Peneliti menjadikan total aktiva sebagai 

variabel Y karena kualitas aktiva yang diperoleh perusahaan dapat diukur dari 

besarnya aktiva yang terdapat pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gotong 

Royong Subang tersebut. 

Dengan demikian, peneliti memutuskan untuk meneliti dan sekaligus 

memberikan judul penelitian ini dengan judul Pengaruh Jumlah Aktiva 

Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terhadap Total 

Aktiva. 

                                                             
7
 Ismail, Akuntansi Bank: Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana, 2010), 

hlm. 252. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Mengacu kepada latar belakang di atas, ada beberapa rumusan masalah 

yang peneliti temukan mengenai pengaruh jumlah aktiva produktif dan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif terhadap laba tahun berjalan PT. BPRS Gotong 

Royong Subang periode 2014 sampai dengan 2016, diantaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh jumlah aktiva produktif  terhadap total aktiva dari 

tahun 2014 sampai dengan 2016? 

2. Seberapa besar pengaruh penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap 

total aktiva dari tahun 2014 sampai dengan 2016? 

3. Seberapa besar pengaruh jumlah aktiva produktif dan penyisihan 

penghapusan aktiva produktif  terhadap total aktiva dari tahun 2014 sampai 

dengan 2016? 

C. Tujuan Penelitian  

 Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditemukan beberapa tujuan 

penelitian yang akan disampaikan mengenai pengaruh jumlah aktiva produktif 

dan penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap laba tahun berjalan PT. 

BPRS Gotong Royong Subang periode 2014 sampai dengan 2016, yaitu: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah aktiva produktif  terhadap 

total aktiva dari tahun 2014 sampai dengan 2016; 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penyisihan penghapusan aktiva 

produktif terhadap total aktiva dari tahun 2014 sampai dengan 2016; 
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3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah aktiva produktif dan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif  terhadap total aktiva dari tahun 

2014 sampai dengan 2016. 

D. Kegunaan Penalitian 

 Peneliti melakukan penelitian ini dimaksudkan agar tercapainya harapan-

harapan yang diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan : 

a. Agar ilmu yang sudah ada dan yang belum ada menjadi lebih baik lagi, 

karena pada dasarnya ilmu itu berkembang;  

b. Agar dapat memecahkan masalah yang sdang terjadi, baik pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah ataupun lembaga keuangan lainnya. 

2. Bagi Instasi : 

a. Agar dapat memberikan solusi bagi instansi terkait yang bermasalah; 

b. Agar menjadi sarana pembelajaran dan implementasi keilmuan yang 

berkaitan dangan penelitian ini. 

3. Bagi Peneliti : 

a. Agar dapat menambah rujukan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti lain yang 

akan melakukan penelitian; 

b. Agar dapat menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan yang 

terdapat pada PT. BPRS Gotong Royong Subang periode 2014-2016. 

 


