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ABSTRAK 

 

Muhamad Rifki Amali: Pengaruh Capital Intensity dan Equity Multiplier 

terhadap Return on Assets pada PT. Bank Syariah 

Bukopin Periode 2016-2018 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh metode profit and loss sharing yang 

digunakan bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keberhasilan bank 

dalam memperoleh keuntungan tentu dapat dilihat profitabilitasnya, salah satu 

indikator profitabilitas perusahaan dapat dilihat dari nilai Return on Assets (ROA). 

Return on Assets dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu dari faktor 

tersebut ialah Capital Intenisty dan Equity Multiplier. Capital Intenisty merupakan 

rasio untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang 

dimilikinya untuk menghasilkan penjualan. Sedangkan Equity Multiplier 

merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh perusahaan menginvestasikan 

dananya pada aktiva dari modal sendiri. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) pengaruh Capital Intenisty 

secara parsial terhadap Return on Assets, (2) pengaruh Equity Multiplier secara 

parsial terhadap Return on Assets, (3) pengaruh Capital Intenisty dan Equity 

Multiplier secara simultan terhadap Return on Assets pada PT. Bank Syariah 

Bukopin periode 2016-2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menguraikan secara sistematis semua fakta 

serta hubungan antar variabel dalam data penelitian dengan menganalisis data 

berupa angka-angka menggunakan uji statistik. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini diperoleh dari website Bank Syariah Bukopin yaitu 

www.syariahbukopin.co.id. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis regresi linier sederhana maupun regresi berganda, analisis korelasi, 

koefisien determinasi, dan analisis hipotesis yaitu uji signifikansi parsial (uji t) dan 

uji simultan (uji F). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa Capital Intensity secara parsial tidak berpengaruh terhadap 

Return on Assets, (2) Pengujian hipotesis pengaruh Equity Multiplier secara parsial 

terhadap Return on Assets menunjukkan hasil koefisien determinasi sebesar 77,3%, 

(3) Pengujian hipotesis pengaruh Capital Intensity dan Equity Multiplier secara 

simultan terhadap Return on Assets menunjukkan hasil koefisien determinasi 

sebesar 75,5% pada PT Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2018. 
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