
 

 

 

ABSTRAK  

Kalis Triniatun : Pengaruh Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap Net Profit Margin 

(NPM) pada PT. BPRS Baiturridha Pusaka 

 

 Asset Utilization Ratio (AUR) digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi yaitu 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola asset yang dimiliki untuk 

menghasilkan pendapatan, baik secara operasional, maupun non operasional. Dalam upaya 

bank dalam mencapai perbankan yang sehat dan efisien, manajemen perlu memperhatikan 

aspek diantaranya aspek efisiensi yang mempengaruhi Net Profit Margin (NPM). Apabila 

Asset Utilization Ratio (AUR) meningkat menunjukan bahwa kinerja bank dalam memutarkan 

harta yang dimiliki untuk memperoleh pendapatan bank baik. Dengan adanya peningkatan 

pendapatan bank maka keuntungan yang diterima oleh bank juga meningkat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Asset Utilization Ratio 

(AUR), mengetahui perkembangan Net Profit Margin (NPM) serta untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh dan hubungan Asset Utilization Ratio (AUR) terhadap  Net Profit Margin 

(NPM) pada PT. BPRS Baiturridha Pusaka. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data keuangan yang dibuat dalam kurun 

waktu empat tahun pertriwulan dari tahun 2011-2014. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh PT. BPRS 

Baiturridha Pusaka melalui www.bi.go.id. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-

analitis-verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah 

uji regresi linear sederhana, korelasi pearson product moment dan untuk mengetahui seberapa 

besar kontribusi Asset Utilization Ratio (AUR) dan Net Profit Margin (NPM) digunakan rumus 

koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dua pihak 

dengan taraf siginifikansi 5%. Perolehan hasil analisa diolah dengan menggunakan program 

SPSS versi 20.00. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan Asset Utilization Ratio 

(AUR) dan Net Profit Margin (NPM) tahun 2011-2014 mengalami fluktuasi. Berdasarkan uji 

statistik variabel Asset Utilization Ratio (AUR) memiliki hubungan yang positif terhadap Net 

Profit Margin (NPM) dengan hasil analisis regresi sebesar Y=25,408 + 0,029X dan memiliki 

hubungan yang sangat rendah dengan hasil korelasi 0,076 serta koefisien determinasi sebesar 

0,6% sedangkan sisanya sebesar 99,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti seperti 

pendapatan operasional, laba bersih, dll. 
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