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ABSTRAK 

Amalia Rahmawati:  Pengaruh Jumlah Pendapatan Pembiayaan Mikro 

Terhadap Profitabilitas di PT Bank BRISyariah KC 

Citarum Periode 2014-2016 

Pembiayaan Mikro yang dijalankan dengan sistem Profit sharing atau 

margin  merupakan salah satu produk unggulan Bank BRISyariah KC Citarum 
dengan menggunakan akad murabahah, selain dua produk lainnya yaitu Komersial 
dan Konsumer. Pembiayaan Mikro merupakan merupakan pemberian fasilitas 

berupa dana yang dilakukan oleh bank dan diberikan kepada masyarakat untuk 
menunjang kebutuhan masyarakat dalam menjalankan usahanya dan diberikan 

oleh bak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), produk 
tersebut merupakan sumber pendapatan terbesar yang mempengaruhi 
Profitabilitas (rentabilitas) yang merupakan alat ukur untuk menganalisis atau 

mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang 
bersangkutan. Selain itu rasio-rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk 

mengukur tingkat kesehatan bank. Rasio Profitabilitas memiliki empat analisis 
yaitu Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Rasio Maya (Beban) 
Operasional dan Net Profit Margin (NPM) dari keempat rasio tersebut penulis 

memilih satu untuk diteliti yaitu ROA yang digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (Laba) secara 

keseluruhan.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan 

pengaruh dari Pendapatan Pembiayaan Mikro sebagai Variabel X  Terhadap 

Profitabilitas sebagai Variabel Y. Data yang digunakan untuk melakukan 
penelitian ini adalah margin dari pembiayaan mikro pada periode 2014-2016 

mulai dari triwulan pertama tahun 2014 sampai triwulan ke empat tahun 2016 
yang diperoleh dari laporan keuangan per triwulan Bank BRISyariah KC Citarum.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

untuk menentukan fakta dengan mencari tingkat hubungan antara variabel-
variabel yang diteliti. Sedangkan untuk pengolahan datanya penulis menggunakan 

analisis deskriptif yang memakai empat teknik analisis. Yaitu: pertama, analisis 
regresi sederhana untuk mencari pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. 
Kedua, analisis korelasi untuk mencari tingkat hubungan antar variabel bebas dan 

variabel terikat. Ketiga, koefisisen determinasi untuk mencari kontribusi yang 
diberikan variabel X terhadap variabel Y. Keempat, uji statistik t (parsial) untuk 

menguji signifikansi koefisien regresi secara parsial.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapatan pembiayaan mikro tidak 

berpengaruh siginifikan terhadap profitabilitas, hal ini dibuktikan dengan nilai 

thitung ≤ ttabel  (2,032770 ≤ 2,23).  T hitung lebih kecil dari t tabel yang berarti 𝐻𝑂  

ditolak dan 𝐻𝑎 diterima yang menjelaskan bahwa pembiayaan mikro berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas.  
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