
ABSTRAK

“Agnia Ulfiah” : Pengaruh Jumlah Pembiayaan Terhadap Return On Equity

(ROE) di PT. BPR Syariah Baiturridha Pusaka Bandung       
Tahun 2011-2016.

Pembiayaan  merupakan  Pembiayaan  secara  luas  berarti  financing  atau
pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang
telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dilakukan oleh orang lain. Yang
menjadi  pengaruh  jumlah  Pembiayaan  dalam  skripsi  yang  saya  teliti  adalah
Return On Equity (ROE) yaitu rasio yang menunjukan perbandingan antara laba
(setelah  pajak)  dengan  modal  (modal  inti)  bank,  rasio  ini  menunjukan  tingkat
presentase  yang  dapat  dihasilkan.  ROE  merupakan  indikator  kemampuan
perbankan dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.
ROE dapat  diperoleh  dengan  cara  menghitung  rasio  antara  laba  setelah  pajak
dengan total equitas.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pertama  Pengaruh  Jumlah
Pembiayaan  di  Bank Pembiyaaan Rakyat  Syariah  Baiturridha  Pusaka Bandung
kedua  Tingkat  Return  On Equity (ROE)  di  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah
Baiturridha  Pusaka  Bandung.  ketiga  Pengaruh  Jumlah  Pembiayaan  terhadap
Retutn On Equity (ROE) di Bank Pembiyaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka
Bandung secara simultan.

Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini   menggunakan
metode analisis deskriptif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yang terdiri
dari  variabel  independen  dan  variabel  independen.  Variabel  penelitian  adalah
segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang  diterapkan  oleh  peneliti  untuk
dipelajari  sehingga  diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut,  kemudian  ditarik
kesimpulannya.

Berdasarkan  hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  uji  statistik  yang
dilakukan jumalh  pembiayaan terhadap  Return On Equity  (ROE)  yaitu  sebesar
0,6% dan sisanya 99,4% sisanya dipengaruhi  oleh faktor lain.  Dan sebagai uji
hipotesisnya  dilakukan uji  t  dan telah  diperoleh besarnya   sebesar 0,226 yang
lebih  kecil  1,099.Dengan  memperhatikan  hasil  dari  analisis  secara  kuantitatif
tersebut, maka diyakini bahwa  ada di daerah diterima dan  ditolak, arttinya tidak
ada  pengaruh  dari  Jumlah  pembiayaan  terhadap  Return  On  Equity  BPRS
Baiturridha Pusaka.

Kata  Kunci: Jumlah  Pembiyaan,  Return  On Equity  (ROE)  Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka.
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