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ABSTRAK 

 

Camellia Aghna : Pengaruh Cash Ratio dan Primary Ratio terhadap Net 

Profit Margin PT. Bank Panin Dubai Syariah 

 

Penelitian ini menganalisa pengaruh dari variabel Cash Ratio dan Primary 

Ratio terhadap Net Profit Margin. Cash Ratio merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengetahui likuiditas suatu bank melalui perbandingan aktiva lancar 

dengan kewajiban yang harus dibayar. Primary Ratio merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengetahui solvabilitas suatu bank melalui perbandingan equity 

capital dengan total assets. Sedangkan Net Profit Margin merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu bank dilihat dari laba 

bersih yang didapat. Profitabilitas sangat penting bagi suatu perbankan karena 

dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang 

diterapkan guna meningkatkan kinerja dan performa suatu perbankan. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh Cash Ratio  terhadap Net Profit Margin dari tahun 2013 sampai dengan 

2016; (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Primary Ratio terhadap Net 

Profit Margin dari tahun 2013 sampai dengan 2016; (3) Untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh Cash ratio dan Primary Ratio terhadap Net Profit 

Margin dari tahun 2013 sampai dengan 2016. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan publikasi PT. Bank Panin Dubai 

Syariah per-triwulan selama empat tahun yakni 2013-2016. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi linier sederhana, regresi linier berganda, uji t, uji F, 

Korelasi Pearson Product Moment dan Koefisien determinasi. Hasil analisis 

diolah melalui SPSS For Windows Versi 25. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Cash Ratio  

berpengaruh signifikan terhadap Net Profit Margin dengan hasil pengujian 

hipotesis diperoleh thitung = 2,198  dan ttabel = 2,14479 atau 2,198 > 2,14479. 

Sedangkan Primary Ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Net 

Profit Margin dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh memperoleh thitung = 

3,214 dan ttabel = 2,14479 atau 3,214 > 2,14479. Adapun secara simultan Cash 

Ratio dan Primary Ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap Net Profit 

Margin dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh Fhitung = 7,602 dan Ftabel = 3,81 

atau 7,602 > 3,81. 

 

 


