
 

 

ABSTRAK 

Agustianingsih : Pengaruh Working Capital Turn Over (WCTO) dan Asset 

Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin (NPM) di 

PT. Bank Jabar dan Banten Syariah Periode 2014-2017. 

Working capital turn over (WCTO) merupakan rasio untuk mengukur atau 

menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu, dengan 

membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-

rata yaitu pengurangan aktiva lancar dengan hutang lancar. Asset utilization ratio 

(AUR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank 

dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan atau mendapatkan pendapatan, baik 

pendapatan operasional maupun pendapatan non operasional. Semakin tinggi working 

capital turn over (WCTO) dan asset utilization ratio (AUR), maka semakin produktif 

kinerja sebuah perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh semakin tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh working capital turn over 

(WCTO) dan asset utilization ratio (AUR) terhadap net profit margin (NPM) di PT. 

Bank Jabar dan Banten Syariah. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, 

analisis korelasi parson product moment, koefisien determinasi, dan uji t, serta 

dianalisis secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan uji 

F, kemudian didukung dengan SPSS for Windows 16.00 dimana data yang digunakan 

adalah data primer dari website resmi PT. Bank Jabar dan Banten Syariah periode 

2014-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa secara 

parsial working capital turn over (WCTO) terbukti tidak berpengaruh terhadap net 

profit margin (NPM) dengan hasil nilai thitung < ttabel (1,66 < 2,16) dan nilai signifikan 

lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,119 > 0,05), maka Ha ditolak dan H0 

diterima. Asset utilization ratio (AUR) terbukti tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap net profit margin (NPM) dengan hasil nilai thitung < ttabel (1,186 < 2,16) dan 

nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,256 > 0,05), maka Ha ditolak 

dan H0 diterima. Secara simultan working capital turn over (WCTO) dan asset 

utilization ratio (AUR) tidak berpengaruh terhadap net profit margin (NPM) dengan 

hasil nilai Fhitung < Ftabel (1,29 < 3,885) dan nilai signifikan lebih besar dari nilai 

probabilitas 0,05 (0,310 > 0,05), maka Ha ditolak dan H0 diterima. 

 

Kata Kunci: Working Capital Turn Over (WCTO), Asset Utilization Ratio (AUR), 

dan Net Profit Margin (NPM). 


