
 

 

ABSTRAK 

 

Dewi Rachmawati Widianingsih: Pengaruh Kecukupan Modal dan Working 

Capital Turnover terhadap Net Profit Margin pada PT. Bank BRI Syariah 

periode 2013-2018. 

 

Kemampuan Bank BRI Syariah dalam menghasilkan profit menjadi 

indikator penting untuk keberlangsungan bisnis dan kemampuan bersaing Bank 

BRI Syariah dalam jangka panjang. Keuntungan yang diperoleh suatu bank 

disamping dapat menjaga keberlangsungan bisnis bank juga berguna dalam rangka 

menarik minat masyarakat. Keuntungan juga diperlukan untuk mendanai perluasan 

usaha serta membiayai usaha peningkatan mutu jasa. Semuanya itu hanya mungkin 

dijalankan dengan baik apabila bank dapat menghasilkan keuntungan yang 

memadai dari hasil operasinya.  

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis 1) pengaruh 

kecukupan modal secara parsial terhadap net profit margin, 2) pengaruh working 

capital turnover secara parsial terhadap net profit margin dan 3) pengaruh 

kecukupan modal dan working capital turnover secara simultan terhadap net profit 

margin. 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah kecukupan modal 

merupakan indikator untuk mengetahui kemampuan bank dalam mempertahankan 

modalnya sehingga mampu membiayai operasionalnya dan menghasilkan 

profitabilitas. Pencapaian working capital turnover yang tinggi akan membantu 

meningkatkan net profit margini perusahaan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitis verifikatif dengan pendekata kuantitatif. Data yang digunakan 

adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan PT. Bank BRI 

Syariah selama periode triwulan 2013-2018, Teknik analisis data yang digunakan 

adalah uji asumsi klasik, analisis deskriptif, regresi linier, korelasi, koefisien 

determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji F) dengan bantuan pengolahan data 

menggunakan software SPSS 22.0. 

Hasil penelitian ini adalah 1) kecukupan modal tidak berpengaruh signifikan 

terhadap net profit margin karena thitung < ttabel (-0,974 < 2,074), 2) working capital 

turnover berpengaruh secara signifikan terhadap net profit margin  karena thitung > 

ttabel (6,560 < 2,074) , 3) kecukupan modal dan working capital turnover 

berpengaruh signifikan terhadap net profit margin karena Fhitung > Ftabel (20,757 < 

3,470) tidak mendukung penelitian Miftahudin, yang menyatakan bahwa 

kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas baik secara parsial 

maupun secara simultan, dan mendukung penelitian Amdani dan Desnerita, yang 

menyatakan bahwa working capital turnover berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profitabilitas. 


