
SKRIPSI 

 

PENGARUH PENGGUNAAN MOBILE BANKING TERHADAP 

PROFITABILITAS BANK ACEH SYARIAH KANTOR PUSAT 

OPERASIONAL BANDA ACEH 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh : 

 

M. SAYUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH 

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY 

BANDA ACEH 

2021 M / 1443 H 

NIM. 170603036 



i 

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

NIM : 170603036 

Program Studi : Perbankan Syariah 

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam 

 Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya: 

 

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan 

dan mempertanggungjawabkan. 

2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.  

3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber 

asli atau tanpa izin pemilik karya. 

4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data. 

5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas 

karya ini.  

 

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan 

telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan 

ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar 

pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau 

diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

 

 

Nama : M. Sayuti 

Banda Aceh, 15 Desember 2021 

Yang Menyatakan, 

M. Sayuti 

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.  



ii 



iii 

 

 

 

 

 

 

M/1443 H



iv 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDAACEH 

UPT. PERPUSTAKAAN 
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  

Telp. 0651-7552921,7551857, Fax. 0651-7552922 

Web: www.library.ar-raniry.ac.id,Email: library@ar-raniry.ac.id 

FORM  PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA 

ILMIA  MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:   

Nama Lengkap  : M. Sayuti 

NIM   : 170603036 

Fakultas/Jurusan  : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah 

E-mail    : 170603110@student.ar-raniry.ac.id 

 

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak 

Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya 

ilmiah : 

        Tugas Akhir             KKU           Skripsi        ............ 
yang berjudul:  

Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Terhadap Profitabilitas 

Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh 

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-

Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak 

menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan 

mempublikasikannya di internet atau media lain. 

Secara fulltext untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin 

dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan 

atau penerbit karya ilmiah tersebut. 

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk 

tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah 

saya ini. 

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di : Banda Aceh 

Pada tanggal : 15 Desember 2021 
 

Mengetahui, 
 

      Penulis 

 

 

M. Sayuti 

  NIM. 170603036 

    Pembimbing I 

 

 

Ayumiati,SE.,M.si 

NIP: 197806152009122002 

 Pembimbing II 

 

 

 Eliana,SE.,M.si 

NIDN:1310047601 

http://www.library.ar-raniry.ac.id/
mailto:library@ar-raniry.ac.id
mailto:170603110@student.ar-raniry.ac.id


v 

 MOTTO DAN PERSEMBAHAN  

 

“Berdoa, Berikhtiar, Yakin dan Ingatlah Allah SWT Setiap 

Langkahmu” 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah 

Mendidik saya sampai sekarang dan mendoakan saya supaya sukses 

Dunia dan akhirat. 

 

Dan juga terimakasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah 

Mensupport saya dan berjuang bersama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

KATA PENGANTAR 

 
Pujidan syukur kepada Allah SWT.,atas berkat dan rahmat serta 

hidayah-Nya,sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal skripsi 

ini yang berjudul”Pengaruh Penggunaan Mobile Banking Terhadap 

Profitabilitas Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional Banda 

Aceh”. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW., yang dengan 

hadirnya penelitian ini semoga menjadi bagian menyampaikan sunnahnya 

dalam khazanah ilmu pengetahuan. Penelitian skripsi ini dilakukan 

dengan penuh perjuangan sehingga didalamnya tidak mungkin tidak ada 

dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moral 

maupun material,secara langsung maupun tidak langsung,maka pada 

kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen 

yang terlibat dan terkait baik secara akademis maupun non akademis. 

Shalawat beriring salam tidak lupa kita sanjung sajikan kepada 

junjungan kita Nabi Muhammad saw. Dimana beliau telah membawa kita 

dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh kemuliaan seperti yang 

sedang kita rasakan saat ini. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis 

menyadari bahwa ada beberapa kesulitan, namun berkat bantuan dari 

berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. oleh karena itu, 

penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 

2. Dr. Nevi Hasnita, M.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan 

Syariah dan Ayumiati SE., M.Si selaku sekretaris Program 

Studi Perbankan Syariah. Serta Mukhlis, SH.I.,S.E, M.H., 

selaku staff akademik yang telah banyak membantu. 

3. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium, serta staf 

Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-

Raniry Banda Aceh. 



vii 

4. Ayumiati, SE.,M.si selaku pembimbing 1 yang telah membantu 

memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi ini. 

5. Eliana, SE.,M.si selaku pembimbing II yang telah banyak 

membantu penulis, memberikan waktu pemikiran serta 

pengarahan yang sangat baik berupa saran dan bimbingan 

terhadap skripsi ini. 

6. Penguji I T. Syifa F. Nanda, SE.,Ak.,M. Acc dan Penguji II 

Ismuadi, S.E.,S.Pd.I., M.Si  

7. Teristimewa untuk Ibunda Mariani dan Ayahanda Muhammad 

Nur yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang, 

semangat dan dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan studi ini, serta. 

8. Terimakasih teman-teman jurusan Perbankan Syariah 

seangkatan beserta sahabat-sahabat yang telah membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi serta terima kasih sebesar-

besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan 

skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Semoga 

doa beserta segala bantuan yang diberikan menjadi amalan baik 

dan mendapat pahala yang setimpal. 

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh 

karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. 

Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat 

bermanfaat, dan kepada Allah juga kita berserah diri. Amin. 

       

Banda Aceh, 20 Juli 2021 

Penulis, 

 

 

M. Sayuti 



viii 

TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa 

Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk 

membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan 

untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri P dan K  Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 

b/u/1987.  AdapunPedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk 

penulisan kata Arab adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

No. Arab Latin Ket 
N

o. 
Arab Latin Ket 

 ا 1
Tidak 

dilambangkan 

 

1

6 
 ṭ ط

t dengan 

titik di 

bawahny
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 B ب 2

 

1
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 ẓ ظ

z dengan 

titik di 

bawahny
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 T ت 3
 1

8 
 „ ع

 

 Ś ث 4

s dengan 

titik di 

atasnya 

1
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 gh غ

 

 J ج 5
 2

0 
 f ف

 

 ḥ ح 6

h dengan 

titik di 

bawahnya 

2

1 
 q ق

 

 Kh خ 7
 2
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 k ك

 

 D د 8
 2

3 
 l ل
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 Ż ذ 9

z dengan 

titik di 

atasnya 

2

4 
 m م

 

 R ر 10
 2

5 
 n ن

 

 Z ز 11
 2

6 
 W و

 

 S س 12
 2

7 
 H ه

 

 Sy ش 13
 2

8 
 ‟ ء

 

 Ş ص 14

s dengan 

titik di 

bawahnya 

2

9 
 Y ي

 

 ḍ ض 15

d dengan 

titik di 

bawahnya 

   

 

 

2. Konsonan 

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 

terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa 

tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:   

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fatḥah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
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Tanda dan 

Huruf 

Nama Gabungan 

Huruf 

َ   ي  Fatḥah dan ya Ai 

َ    و  Fatḥah dan wau Au 

 

Contoh: 

  ,kaifa =  كيف

 haula =      هول

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 

huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 

Nama Huruf dan tanda 

 Fatḥah dan alif atau ya Ā ا   /ي

 Kasrah dan ya Ī ي  

 Dammah dan wau Ū و   

 

Contoh: 

 qāla =ق ال  

م ي  ramā =   ر 

 qīla = ق ْيل   

 yaqūlu =ي قْول  
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4. Ta Marbutah  (ة) 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah ( ة) hidup 

Ta marbutah ( ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah t. 

b. Ta marbutah ( ة) mati 

Ta marbutah ( ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah h. 

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( ة) diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 

terpisah maka ta marbutah ( ة) itu ditransliterasikan dengan h. 

Contoh: 

َطافَالا  َضة  اْلا َروا  : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl 

َرةا الاَمِديانَة    نَوَّ   /al-Madīnah al-Munawwarah : الام 

 al-Madīnatul Munawwarah   

 Ṭalḥah : طَلاَحةا  

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama 

lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 

Sulaiman. 

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, 

seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya. 
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ABSTRAK 

Nama Mahasiswa :  M. Sayuti 

NIM :  170603036 

Fakultas/Program Studi :  Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan 

Syariah 

Judul : Pengaruh Penggunaan Mobile Banking 

TerhadapProfitabilitas Bank Aceh Syariah 

Kantor PusatOperasional Banda Aceh 

Pembimbing I : Ayumiati, SE.,M.si 

Pembimbing II :  Eliana, SE.,M.si 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan mobile 

banking berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif, untuk 

pengumpulan data skunder dan data primer. Untuk data skunder peeliti 

melihat laporan keuangan pada Bank Aceh periode Januari 2019 – Juli 

2021. Sedangkan untuk primer dengan cara menyebarkan kuisoner 

dengan jumlah responden sebanyak 33 responden dan tehnik 

pengambilan sampel dengan menggunakan non probability sampling 

dengan tehnik accidentally sampling. Dari beberapa hipotesis yang 

diajukan, hasil penelitian yang diperoleh adalah Mobile 

Bankingberpengaruh terhadap profitabilitas keuangan pada kantor pusat 

operasional Bank Aceh Syariah Banda Aceh. Untuk rekomendasi 

penelitian selanjutnya adalah penelitian  yang menggunakan variabel 

lifestyle, hedonisme, prestise, gengsi atau memperbanyak periode waktu 

dan jumlah responden sehingga mendapatkan hasil yang lebih kuat. 

 

Kata Kunci: Mobile Banking, Profutabilitas, Bank Aceh Syariah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit/atau bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut Ismail 

(2010:0291)fungsi Bank selain dari menghimpun dana dari 

masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali, Bank juga 

sebagai lembaga perantara keuangan atau financial Intermediary. 

Sebagai lembaga perantara keuangan, artinya bank menjembatani 

kebutuhan dua nasabah yang berbeda, satu pihak merupakan 

nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah 

yang membutuhkan dana. 

 Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

menyatakan bahwa Bank Syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta sistem dan proses dalam 

melaksanakan kegiatan usahanya dengan berdasarkan pada prinsip 

syariah. Perbankan syariah memiliki fungsi utama yaitu 

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan 

dananya kembali ke masyarakat. Adapun peranan bank syariah 

tersebut dapat memurnikan operasional pada perbankan syariah 

sehingga meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat serta dapat 

meningkatkan kesadaran syariah pada umat Islam yang bertujuan 



 

 

2 

untuk memperluas segmen dan pasar perbankan syariah (Khasanah, 

2015). 

 Bank syariah terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke 

tahun, hal ini dilihat dari perkembangan kantor dan cabang-cabang 

yang hadir (Mahendra &Wirama, 2017). Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga 

semakin tinggi laba yang dihasilkan perusahaan akan semakin 

menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Untuk mengukur profitabilitas digunakan   rasio   rentabilitas,   

yaitu   alat   untuk   menganalisa   dan mengukur tingkat efisiensi 

usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan (Nurbaiti, 

2017). 

 Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau profit, pada 

tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu, dan untuk 

mengukur tingkat profitabilitas menggunakan beberapa rasio 

sepertiROA(Return on asset) ROE(return on equity), GPM(gross 

profit margin) NPM(net profit margin) hadir (Mahendra &Wirama, 

2017. 

 AdapunRasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ROA(Return Of Asset),ROA adalah rasio yang mengukur tingkat 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari asset 

yang dimiliki. Selain itu juga  menggambarkan produktivitas bank 

dalam mengelola dana untuk menghasilkan laba secara 

keseluruhan, Semakin besar ROA makatingkat keuntungan yang 
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diperoleh pihak bank semakin meningkat dilihat dari segi 

penggunaan asset (Kasmir, 2004). 

 Dimana jika dilihat dari bank yang sudah menjalankan 

sistem syariah cukup lama yaitu Bank Aceh bagaimana tingkat 

profitabilitas bank tersebut dalam mengelola tingkat asset mereka,  

Bank Aceh Syariah sendiri merupakan salah satu Bank daerah yang 

pertama menerapkan sistem syariah di Indonesia. Bank Aceh ini 

memiliki sejarah perjalanan yang panjang yang pada awal mulanya 

beroperasi dengan sistem konvensional yang kemudian dikonversi 

ke dalam sistem syariah (PBI No. 11/15/PBI/2009). 

 Dalam beberapa tahun terakhir profitabilitas Bank Aceh 

Syariah (BAS) mengalami pergerakan yang cukup  fluktuatif. 

Dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Tingkat Profitabilitas (ROA) Bank Aceh Syariah 2017-2020 

No Tahun Tingkat Profitabilitas 

1 2017 78,00% 

2 2018 79,09% 

3 2019 76,95% 

4 2020 81,50% 

Sumber: www.bankaceh.co.id 

 Table 1.1 menjelaskan bahwa laporan tahunan BAS 

menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020, 

yaitu pada angka 81,50 persen. Sedangkan di tahun sebelumnya, 

profitabilitas BAS hanya  mencapai angka 79,09 

persen(www.bankaceh.co.id). Pertumbuhan profitabilitas yang 

tidak stabil dan cenderung meningkat tersebut disebabkan oleh 
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banyak faktor. Salah satunya adalah adanya  perkembangan  

teknologi  yang  cukup  pesat. Sejalan dengan perkembangan 

teknologi, dunia perbankan menawarkan gaya hidup modern 

melalui kemudahan akses jasa perbankan dengan internet. Seperti  

Mobile Banking atau biasa disingkat menjadi m-banking, 

merupakan sistem perbankan yang berbasis internet dimana dapat 

memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi dan membayar 

tagihan, untuk mengelola akun dan untuk mengakses informasi 

yang disesuaikan melalui smarthphone (Turban et al, 2015). 

Transaksi via mobile sudah menjadi trend dan gaya hidup di Asia 

Pasific. Dibanding dengan layanan e-banking lainnya, 

perkembangan mobile banking (m-banking) terbilang paling cepat 

(Sudaryanti, Dkk, 2018).  

 Selanjutnya untuk mengembangkan Bank syariah di Aceh 

pemerintah membuat regulasi berupa Qanun LKS Nomor 11 tahun 

2018 tentang lembaga keuangan syariah di Aceh yang dimana 

dalam qanun tersebut mengharuskan semua lembaga keuangan di 

Aceh wajib di konversikan ke sistem syariah, dan juga tidak hanya 

itu sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat 

ini Bank Aceh juga ikut menyesuaikan sesuai perkembangan 

zaman, yang meluncurkan  sebuah inovasi teknologi baru yaitu 

Mobile Banking (Action). Aplikasi ini di peruntukkan kepada 

masyarakat agar memudahkan dalam menggunakan jasa bank 

melalui internet. Transaksi dengan internet atau via mobile ini 

sudah menjadi trend dan gaya hidup dalam masyarakat modern. 
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Adapun  perkembangan mobile banking ini sendiri jauh lebih cepat 

dibandingkan dengan layanan e-banking lainnya (Sudaryanti, 

Dkk,2018). 

 Berikut ini data sementara jumlah yang menggunakan 

mobile banking action di Bank Aceh Syariah : 

Tabel 1.2 

Jumlah Pengguna Mobile Banking Action 

No Tahun Jumlah Pengguna 

1 2020 30.000 

2 2021 50.000 

Sumber: bankaceh.go.id (2021) 

 Table1.2 menjelaskan bahwa pengguna Mobile Banking 

Action pada Bank Aceh Syariah semakin tahun terus meningkat 

dengan bertambah nya nasabah yang menabung di bank aceh 

syariah, semakin banyaknya pengguna mobile banking action maka 

besar kemungkinannya akan berpengaruh pada profitabilitas Bank 

Aceh Syariah itu sendiri. Adapun salah satu tujuan yang di 

harapkan dengan penggunaan mobile banking Action ini adalah 

supaya berdampak terhadap profitabilitas bagi bank syariah 

tersebut(Bankaceh,2021). 

 Berdasarkan penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh 

(Mastuti, 2020). hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

penggunaan mobile banking memiliki pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap ROA. Adapun penelitian yang dilakukan oleh 

(Imamah, dan Safira, 2021)Hasil penelitiannya menyatakan bahwa 
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mobile banking berpengaruh positif tetapi secara statistik tidak 

signifikan terhadap ROA, ROE, dan NPM. 

 Adapun penelitian ini berbeda dengan penelitan 

sebelumnya, penelitian ini hanya fokus pada ROA saja atau rasio 

pengembalian asset, yaitu untuk meneliti bagaimana pengaruh 

penggunaan mobile banking terhadap profitabilitas bank aceh 

syariah. Oleh karena itu berdasarkan uraikan yang telah dijelaskan 

diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini 

dengan mengangkat judul “Pengaruh Penggunaan Mobile Banking 

Terhadap Profitabilitas Bank Aceh Syariah. (Studi Kasus Pada 

Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh). 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi 

rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penggunaan 

mobile banking berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penggunaan mobile banking berpengaruh terhadap 

profitabilitas bank syariah. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

meliputi: 



 

 

7 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan 

mengenai ilmu mobile banking yang berkaitan dengan 

profitabilitas bank.  

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis 

Secara praktis, dapat menambah ilmu bagi penulis tentang 

perbankan syariah,  tentunya berkaitan dengan mobile 

banking dan profitabilitas bank. 

b) Bagi Bank 

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan masukan kepada bank  dalam hal mengelola 

sistem mobile banking yang lebih baik. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Penelitian ini disusun dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan 

menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:  

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan.   

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi landasan teori yang memuat teori-teori, temuan 

penelitian terkait, kerangka berfikir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
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Berisi metode penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Lokasi 

dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Jenis dan 

Sumber Data, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, dan 

Operasional Variabel, Keterkaitan/Korelasi Antara Variabel, 

Metode dan Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang di 

dalamnya berisi tentang analisis dari pengaruh mobile 

banking terhadap profitabilitas bank syariah.  

BAB V PENUTUP 

Berisi penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Mobile Banking 

2.1.1 Pengertian Mobile Banking 

 Mobile banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-

banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan 

menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone, dengan 

penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan melalui aplikasi 

pada handphone (Nurastuti, 2011).  

 Layanan mobile banking sendiri adalah suatu layanan 

perbankan yang juga dapat diakses langsung melalui ponsel seperti 

SMS banking, namun memiliki tingkat kecanggihan yang lebih 

tinggi. Bank bekerja sama dengan operator seluler, sehingga dalam 

SIM Card (kartu chips seluler) Global For Mobile Communication 

sudah dipasangkan program khusus untuk bisa melakukan transaksi 

perbankan. Proses transaksi nasabah akan lebih mudah pada mobile 

banking dibandingkan dengan SMS Banking, diantaranya ada 

beberapa transaksi yang dapat dilakukan dalam mobile banking, 

yaitu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi 

nilai tukar, pembayaran (kartu kredit, PLN, telepon, handphone, 

listrik, asuransi) dan pemebelian pulsa isi ulang atau saham (OJK, 

2018). 

 Layanan mobile banking digunakan dengan perangkat smart 

phone perangkat seperti blackberry, apple, dan HP dengan sistem 

operasi berbasis android serta windows. Nasabah bank syariah 
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dapat menggunakan layanan mobile banking setelah mengunduh 

aplikasi mobile banking melalui aplikasi pendukung smart phone 

seperti blackberry world dan google play store. Nasabah bank 

syariah yang menggunakan aplikasi mobile banking tidak 

dikenakan biaya pulsa HP tetapi menggunakan kuota data internet. 

Setelah transaksi keuangan nasabah bank syariah hendak 

digunakan, barulah bank syariah mengenakan fee atas penggunaan 

layanan mobile banking seperti biaya transfer ke rekening bank 

lain, fee pembayaran rekening air, telepon, dan fee pembelian pulsa 

HP (Yusmad,2018). Menurut Sumarwan (2017) juga menjelaskan 

bahwa mobile banking merupakan layanan perbankan yang 

disediakan oleh bank melalui media telepon. Hampir sama seperti 

internet banking yang menyebabkan nasabah tidak perlu ke bank, 

nasabah dapat melakukan transaksi perbankan melalui pesan 

singkat (sms) ke pusat layanan yang disediakan oleh bank. 

 Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan 

nasabah bank melakukan transaksi perbankan melalui ponsel atau 

smartphone. Layanan mobile banking dapat digunakan dengan 

menggunakan menu yang sudah tersedia pada SIM (Subscriber 

Identity Module) Card, USSD (Unstructured Suplementary Service 

Data), atau melalui aplikasi yang dapat diunduh dan diinstal oleh 

nasabah. Mobile banking menawarkan kemudahan jika 

dibandingkan dengan SMS banking karena nasabah tidak perlu 

mengingat format pesan SMS yang akan dikirimkan ke bank dan 

juga nomor tujuan SMS banking (Bolon, 2015). 
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 Layanan mobile banking berbeda dengan layanan electronic 

banking lainnya seperti SMS banking dan internet banking. 

Dimana layanan mobile banking ini merupakan fasilitas layanan 

yang disediakan oleh perbankan melalui media handphone, dengan 

penyediaan fasilitas layanan hampir sama dengan ATM kecuali 

mengambil uang cash. Sedangkan SMS banking merupakan 

layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui 

telepon seluler dengan media SMS (short message service). Dan 

internet banking merupakan layanan yang disediakan oleh 

perbankan yang memungkinkan nasabah memperoleh informasi, 

melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui 

jaringan internet (Wulandari & Moeiono, 2017). 

 

2.1.2 Cara Kerja Mobile Banking 

 Untuk menggunakan mobile banking, nasabah harus 

mendaftarkan diri terlebih dahulu ke bank untuk mendapatkan 

password. Nasabah dapat memanfaatkan layanan mobile banking 

dengan cara mengakses menu yang telah tersedia pada SIM Card 

atau aplikasi yang terinstal di ponsel. Apabila nasabah 

menggunakan mobile banking melalui menu yang telah tersedia 

pada SIM Card, nasabah dapat memilih menu sesuai kebutuhan 

kemudian nasabah akan diminta untuk menginputkan PIN 

SMSBanking saat menjalankan transaksi. Sedangkan apabila 

nasabahmenggunakan mobile banking melalui aplikasi yang 

terinstal diponsel, nasabah harus mengunduh dan menginstal 
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aplikasi padatelepon seluler terlebih dahulu. Pada saat membuka 

aplikasitersebut, nasabah harus memasukkan password untuk 

login,kemudian nasabah dapat memilih menu transaksi yang 

tersediadan diminta memasukkan PIN saat menjalankan transaksi 

(Bolon, 2015). 

 

2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan M-Banking 

 Adapun faktor yang mempengaruhi sikap konsumen pada 

penggunaan m-banking. Laporan bank BRI dalam penelitiannya 

menginventarisir enam faktor yang mempengaruhi sikap konsumen 

pada mobile banking yaitu:  

1. Keamanan sistem m-banking  

 Keamanan dalam sistem transaksi keuangan melalui 

system online merupakan faktor utama yang menjadi 

prioritas bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan 

m-Banking. Nasabah menuntut kepada pihak penyedia 

jasa layanan untuk dapat memberikan atau menjamin 

keamanan transaksi keuangan melalui media m-banking.  

2. Kemudahan penggunaan layanan  

 Kemudahan untuk mengakses system layanan secara 

online melalui media m-banking merupakan salah satu 

faktor yang menentukan kesediaan nasabah untuk 

menggunakan jasa layanan mbanking. Semakin mudah 

konsumen dalam mengakses layanan perusahaan jasa 

perbankan secara mobile akan meningkatkan sikap 
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konsumen pada jasa layanan perusahaan serta jasa 

perusahaan akan menunjang sikap konsumen.  

3. Privasi pengguna  

 Dalam sistem layanan perbankan/transaksi keuangan 

secara mobile, nasabah menginginkan privasi yang tinggi. 

Nasabah tidak mau data dirinya diketahui atau disebarkan 

dengan sengaja oleh perusahaan. Oleh sebab itu, privasi 

penguna merupakan salah satu faktor yang menentukan 

bagi nasabah untuk menggunakan jasa layanan m-banking.  

4. Kehandalan layanan  

 Transaksi keuangan secara mobile memiliki 

keunggulan tanpa batas waktu. Perusahaan yang mampu 

memberikan layanan tanpa batas waktu (24 jam sehari) 

akan lebih diminati nasabah.  

5. Kredibilitas perusahaan jasa layanan perbankan  

 Salah satu faktor menentukan nasabah untuk 

menggunakan jasa layanan perbankan m-Banking adalah 

kredibiitas perusahaan penyedia jasa layanan. Perusahaan 

dengan tingkat kredibilitas yang tinggi lebih diminati 

nasabah untuk digunakan jasa layanan m-banking nya.  

6. Kecepatan  

 Konsumen atau nasabah dewasa ini memiliki 

kebutuhan/ tuntunan yang lebih kompleks pada penyedia 

jasa layanan perbankan secara mobile. Salah satu aspek 

yang harus dipenuhi adalah kecepatan koneksi dalam 
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sistem perbankan secara mobile. Meskipun kesalahan ini 

tidak terdapat pada sistem perbankannya melainkan pada 

provider yang dipakai oleh nasabah tersebut. Provider 

jaringan tergantung pada sinyal yang ada pada jaringan, 

kesalahan pada koneksi sering terjadi pada tempat yang 

jauh dari jangkauan sinyal (Bank Rakyat Indonesia, 2010). 

 

2.1.4 Dampak Pengunaan M-Banking 

 Penggunaan m-banking menimbulkan dampak yang positif 

secara khusus terhadap bank itu sendiri dan nasabah. Bagi bank 

akan mendapatkan keuntungan, karena nasabah akan semakin 

bertambah banyak dan bank mendapatkan kepercayaan dari 

nasabah. Sedangkan bagi nasabah akan mendapatkan pelayanan 

yang lebih dari bank, karena dengan adanya m-Banking akan 

semakin mempermudah para nasabah dalam melakukan transaksi 

perbankan atau hanya sekedar melakukan pengecekan saldo 

dimanapun, kapanpun dengan dimensi ruang dan waktu yang tidak 

terbatas.  

 Fitur yang sederhana membuat m-banking melalui ponsel 

sangat mudah dimengerti. Bank juga merasa untung dengan 

layanan m-banking. Selain itu layanan m-banking dapat 

mempermudah konsumen melakukan transaksi. Bank juga merasa 

lebih dekat dan dapat menjangkau nasabah mereka dengan m-

banking (Haris, 2017:17). 
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2.1.5 Kekurangan Layanan m-Banking 

 Namun demikian juga terdapat kekurangan-kerungan yang 

ada pada layanan mobile banking ini, yaitu secara umum terdapat 

empat resiko spesifik yang terkait dengan penggunaan m-banking, 

sebagai berikut:  

1. Transaction/Operations Risk, risiko yang timbul atau 

berasal dari fraud, kesalahan dalam proses, gangguan 

sistem atau kegiatan tidak terduga yang menimbulkan 

kerugian bagi bank maupun nasabah.  

2. Reputation Risk, yang berkaitan erat dengan corporate 

image dari bank itu sendiri apabila layanan mobile 

banking-nya tidak berjalan dengan baik.  

3. Outsourcing Risk, dimana bank kerap menggunakan jasa 

pihak ketiga sebagai provider sehingga terdapat 

kemungkinan layanan pada suatu waktu dapat mengalami 

gangguan.  

4. Credit Risk, risiko kredit dapat timbul apabila Bank 

memberikan kredit melalui media elektronik misalnya 

produk kartu kredit (Bank Indonesia, 2007). 

 Dalam melaksanakan aktivitas layanan m-banking, bank akan 

menghadapi risiko spesifik seperti yang disebutkan di atas akibat 

penyediaan dan penggunaan teknologi informasi. Untuk itu bank 

harus melakukan mitigasi atas risiko yang mungkin terjadi dalam 

layanan mbanking dengan memperhatikan prinsip pengendalian 

pengamanan data nasabah dan transaksi m-banking. 
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2.1.6 Manfaat Mobile Banking 

 Menurut Riswandi (2015:87) Mobile Banking memiliki 

manfaat yang cukup banyak bagi penggunanya, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Kemudahan Layanan Layanan Mobile Banking memiliki 

kelebihan dibandingkan internet banking karena relatif 

mudah dalam mendapatkan konektivitas, sedangkan untuk 

internet banking tidak semua tempat ada jaringan internet. 

Hal ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi 

keuangan sehingga menghemat banyak waktu.  

2. Keragaman Fitur Fitur yang sederhana membuat mobile 

banking melalui ponsel sangat mudah untuk dimengerti. 

Semua isntruksi diberikan secara mudah dan rinci 

sehingga efektif dari segi biaya. Selain itu fasilitas mobile 

banking mempunyai biaya yang rendah dibandingkan 

online banking.  

3. Keamanan Dari sisi keamanan mobile banking bisa 

mengurangi resiko penipuan karena nasabah akan 

mendapatkan SMS ketika terdapat aktivitas pada rekening 

nasabah baik setoran, penarikan uang, atau transfer antar 

rekening.  

4. Biaya Bank juga merasa untung dengan layanan Mobile 

banking karena bisa mengurangi biaya dari tele-banking 

dan lebih ekonomis, selain itu fasilitas tambahan ini bisa 

mempermudah konsumen melakukan transaksi, sehingga 
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bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah mereka. 

Selain itu bank juga merasa lebih dekat dan dapat 

menjangkau nasabah mereka dengan mobile banking.  

5. Produk Layanan Produk bank juga bisa dipromosikan 

dengan mudah melalui iklan layanan mobile banking 

seperti kartu kredit, pinjaman, dan lainnya pada kelompok 

nasabah tertentu. Selain promosi produk, berbagai layanan 

bank yang bisa diakses melalui mobile banking meliputi 

informasi pembayaran rekening, informasi jumlah 

tabungan, histori transaksi, fasilitas pengiriman uang, dan 

lainsebagainya dapat diakses langsung melalui handphone 

nasabah. 

 

2.2 Profitabilitas 

2.2.1 Pengertian Profitabilitas 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh 

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun 

modal sendiri (Sartono, 2011). Sedangkan menurut Munawir 

(1995:31) dalam Martalina (2011) profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dalam periode tertentu. Dari 

kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat dihitung 

berdasarkan penjualan, aktiva, atau modal sendiri.  
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 Profitabilitas sendiri juga dapat dilakukan dengan cara 

meningkatkan investasi pada aset yang lebih menguntungkan yang 

mana dalam hal ini adalah aset tetap yang mampu menghasilkan 

produk dan penjualan yang lebih tinggi. Profitabilitas digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Menurut Soly dan Wijaya (2017) menyatakan bahwa kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba tergantung pada tingkat 

penjualan yang tercapai, investasi atau penanaman aktiva, dan 

penyerapan model sendiri. Dalam memperoleh laba yang maksimal 

perusahaan haruslah meningkatkan kinerja perusahaan. Seperti 

yang dicantumkan dalam Ardianti (2018) menurut Purwandari 

(2012:20) untuk memperoleh keuntungan tersebut, maka pengelola 

perusahaan harus mampu bekerja secara efisien serta kinerja 

perusahaan harus senantiasa ditingkatkan.  

 Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di 

laporan keuangan terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi 

terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, 

baik penurunan atau kenaikan (Kasih, 2019). 

 Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi 

kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara 

efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah 

ditentukan maka mereka dikatakan telah berhasil mencapai target 

untuk periode atau beberapa periode. Namun sebaliknya, jika gagal 
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atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan 

menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.  

 Kegagalan tersebut harus diselidiki dimana letak 

kesalahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, 

kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk 

menggatikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen 

lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering 

disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen. Apakah 

manajemen telah bekerja dengan baik atau belum. Semakin tinggi 

profitabilitas perusahaan, maka semakin tinggi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaannya (Kasmir, 

2008). 

 Profitabilitas diukur menggunakan rasio, apabila tingkat 

rasio profitabilitasnya tinggi, maka akan menunjukkan bahwa 

semakin baik pula kondisi perusahaan tersebut, dengan tingginya 

tingkat profitabilitas maka menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai kemampuan yang baik dalam menghasilkan laba. 

Selain itu tingkat profitabilitas yang tinggu juga akan 

meningkatkan daya saing perusahaan, sebab perusahaan yang 

memiliki tingkat keuntungan yang tinggi menandakan pertumbuhan 

perusahaan pada masa yang akan datang. Namun jika tingkat 

profitabilitas perusahaan rendah dapat mengindikasikan kualitas 

laba perusahaan yang rendah, atau bahkan dapat mengindikasikan 

bahwa perusahaan dalam kondisi merugi (Soly &Wijaya, 2017).  
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 Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dibagi dua yaitu 

sebagai berikut: 

1) Rentabilitas ekonomi, yaitu dengan membandingkan laba 

usaha dengan seluruh modal.  

2) Rentabilitas usaha (sendiri), yaitu dengan membandingkan 

laba yang disediakan untuk pemilik dengan modal sendiri. 

Rentabilitas tinggi lebih penting dari keuntungan yang 

besar. 

 Para investor cenderung akan memilih perusahaan yang 

memiliki tingkat laba yang tinggi dibandingkan perusahaan yang 

memiliki laba yang rendah. Hal tersebut dikarenakan para investor 

beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat laba yang 

tinggi dinilai mampu menghasilkan laba yang maksimal, sehingga 

para investor juga berharap mendapat keuntungan yang maksimal 

pula. Selain investor, kreditur juga menggunakan besaran laba yang 

didapatkan perusahaan untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam membayarkan kewajibannya kepada krediur.  

 Kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba 

diperoleh dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 

perusahaan dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan. 

Selain digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba, rasio profitabilitas juga digunakan untuk 

mengukur tingkat efektivitas manajemen perusahaan.  
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2.2.2 Profitabilitas dalam Islam 

Islam sendiri sangat mendukung umatnya dalam memperoleh 

laba yang merupakan cermin dari pertumbuhan harta. Islam sangat 

mendorong pemberdayaan harta atau modal dan melarang 

menyimpannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta 

dapat direalisasikan peranannya dalam aktivitas ekonomi.  

Semua perusahaan secara umum mempunyai tujuan 

menghasilkan laba (profit) untuk kelangsungan hidup 

perusahaannya. Laba sendiri akandiperoleh dengan cara melakukan 

segala kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi maupun kegiatan 

jual beli. Istilah laba dalam islam disebut dengan ribh. Arti laba 

dalam islam terdapat pada surah Al-Baqarah (2) Ayat 16, yang 

artinya: 

“Mereka itulah orang yang memiliki kesesatan dengan 

petunjuk. Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan 

tidaklah mereka mendapat petunju” (QS. Al-baqarah[2]:16). 

Berdasarkan ayat di atas Allah SWT menjanjikan sebuah 

keuntungan (profit) dan mendapatkan petunjuk atas perniagaan 

yang mereka lakukan. Kemudian keuntungan (profit) itu 

merupakan kelebihan pokok dari suatu proses ekonomi, baik itu 

produksi ataupun penjualan. Semua perusahaan secara umum 

mempunyai tujuan menghasilkan laba atau profit untuk 

kelangsungan hidup perusahaannya. Laba sendiri akan diperoleh 

dengan cara melakukan kegiatan ekonomi, baik kegiatan produksi 

maupun kegiatan jual beli. 
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Selanjutnya terkait dengan batasan untuk mengambil 

keuntungan (profit) yang maksimal menurut islam tidak ada 

batasan yang ditetapkan selama dalam melaksanakan aktivitas 

tersebut tidak disertai dengan hal-hal yang haram, seperti Ghaban 

Fahisy (menjual dengan harga yang lebih tinggi atau jauh lebih 

rendah dari harga pasar), Ikhtikar (menimbun), Ghisy (menipu), 

Dharar (menimbulkan bahaya), Tadlis (menyembunyikan catatan 

dagangan) dan lain sebagainya.  

Dalil tidak adanya batasan profit maksimal yang tertentu ada 

di dalil tentang perdagangan mutlak, yaitu tanpa adanya ketentuan 

batas maksimal laba yang tidak boleh dilampaui. Fiman Allah 

dalam Al-Qur‟an Surah AnNisa (4) ayat 29 yang artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara 

kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisa [4];29). 

Ayat tersebut pada dasarnya menunjukkan bolehnya 

perdagangan (tijarah), yang sekaligus juga menunjukkan bolehnya 

mencari laba (ar ribhu), sebab pengertian perdangan (tijarah) 

adalah aktivitas jual beli dengan tujuan memperoleh laba. Allah 

SWT sama sekali tidak melarang manusia mencari laba atau 

keuntungan. Yang dilarang adalah mengkonsumsi atau 

memperoleh harta dengan cara-cara yang batil. Adapun 
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perdagangan yang batil jika di dalamnya terdapat unsur maisir, 

gharar, riba dan batil itu sendiri (Tarigan, 2016). 

Berikut adalah gambaran konsep profitabilitasnya, yaitu 

sebagai berikut  

1. Tauhidullah  

Dalam pencapaian suatu profitabilitas diperlukan 

keimanan terhadap Allah SWT agar semua proses berjalan 

sesuai dengan syariah Allah SWT  

2. Modal Yang Islami  

Modal yang Islami adalah modal materi non materi. 

Modal materi atau uang yang kita dapatkan dari jalan yang 

halal tentunya wajib terhindar dari riba. Sedangkan modal 

non materi adalah modal yang tidak terlihat, tidak bisa 

dihitung tapi berdampak besar. 

3. Ketentuan Allah SWT 

Dalam hal pengelolaan inilah yang wajib taat kepada 

Allah SWT, mengikuti perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Karena dalam mengelola harta juga 

terdapat rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar.  

4. Orientasi Akhirat Harta  

Merupakan alat untuk beribadah, yang berarti harta 

termasuk akhirat umat muslim untuk mencapai akhirat 

Allah SWT. Oleh karena itu, jangan jadikan harta hanya 

sebagai kesenangan sesaat dan semata-mata sebagai 

penumpukan harta di dunia.  
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Tetapi orientasi kepada akhirat untuk mencapai 

profitabilitas yang alami.  

5. ZISWAF  

Dalam mencapai suatu profitabilitas yang islami, wajiblah 

kita untuk meredistribusi. Ziswaf lah yang dimaksud 

sebagai redistribusi itu.  

6. Keberkahan dan Keridhaan Allah SWT  

Profitabilitas Islam bukan hanya dihitung dari materi saja, 

tetapi keberkahan dan keridhaan Allah SWT yang utama. 

Untuk apa umat Muslim memiliki harta di dunia, tetapi 

tidak mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah SWT. 

Hal ini lah yang harus dimiliki umat Muslim (Pratama, 

2018). 

 

2.2.3Rasio Pengukuran Profitabilitas 

 Terdapat beberapa rasio profitabilitas yang digunakan 

dalam melihat kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba 

yang dipakai dalam akuntansi keuangan, antara lain: hery(2016) 

1. Gross Profit Margin (GPM)  

 Gross Profit Margin atau yang disebut dengan 

margin laba kotor digunakan untuk menilai perbandingan 

antara laba kotor (gross profit) dengan pendapatan 

(revenue) yang dihasilkan perusahaan dari penjualan. 

Gross Profit Margin (GPM) dirumuskan dengan: 
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 GPM = Laba kotor x 100% 

Pendapatan 

 

2. Net Profit Margin (NPM)  

 Net Profit Margin atau yang disebut dengan margin 

laba bersih digunakan untuk menilai perbandingan dari 

laba bersih setelah pajak (net profit margin) terhadap 

pendapatan (revenue) yang dihasilkan perusahaan dari 

penjualannya. Net Profit Margin (NPM) diperoleh dengan 

rumus: 

 NPM = Laba bersih setelah pajak x 100% 

   Pendapatan 

 

3. Return On Assets (ROA)  

 Return On Assets atau disebut dengan rasio 

pengembalian aset digunakan untuk menilai perbandingan 

antara laba dengan total aset perusahaan. Dalam Fajarini 

dan Firmansyah (2012) menyatakan bahwa Return On 

Assets (ROA) digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Return On 

Assets (ROA) dapat digunakan untuk melihat efisiensi 

perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Return 

On Assets (ROA) dapat diperoleh dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

  ROA = Laba bersih x 100% 

 Total Aset 
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4. Return On Equity (ROE)  

 Return On Equity atau disebut dengan rasio 

pengembalian ekuitas digunakan untuk menilai 

kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba 

dari investasi para investor. Return On Equity dapat 

menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam 

mengelola modalnya secara efektif untuk menghasilkan 

laba bersih. Return On Equity dilihat dari perbandingan 

antara penghasilan perusahaan dengan modal pada 

perusahaan. Return On Equity (ROE) dapat diukur 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 ROE = Laba bersih setelah pajak X 100% 

   Total Aset 

 

 Rasio yang biasanya digunakan untuk mengukur dan 

membandingkan kinerja profitabilitas bank adalah ROE dan ROA. 

Menurut Dendawijaya (2009: 118) ROE merupakan perbandingan 

antara laba bersih bank dengan modal sendiri. Rasio ini digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen bank dalam mengelola modal 

yang tersedia untuk menghasilakan laba setelah pajak”. Semakin 

besar ROE semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai 

bank sihingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah 

semakin kecil. Sedangkan ROA menunjukan kemampuan 

manajemen bank dalam menghasilkan pendapatan dari pengelolaan 

aset yang dimiliki (Kasmir, 2012:201). menambahkan bahwa 
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“ROA adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah 

aset yang digunakan dalam perusahaan”. Selain karena menunjukan 

efektivitas manajemen dalam menggunakan aset untuk memperoleh 

pendapatan Dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank. Bank 

Indonesia lebih mementingkan penilain besarnya ROA dan tidak 

dimasukkan unsur ROE. Hal ini dikarenakan Bank Indonesia, 

sebagai Pembina dan pengawas perbankan, lebih mengutamakan 

nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang 

dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin 

besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan 

yang dicapai bank, dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi 

penggunaan aset sehingga lebih mudah untuk dianalisis dan di 

prediksi profitabilitasnya (Dendawijaya, 2009). 

 Dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai tolak 

ukur profitabilitas, dikarenakan rasio ROA memeperlihatkan 

kemampuan manajemen bank dalam memperoleh pendapatan 

dengan menggunakan keseluruhan total aset yang dimiliki atau 

dengan kata lain kemampuan manajemen bank dalam memperoleh 

keuntungan secara keseluruhan.  

 

2.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan salah satu faktor untuk menilai 

baik buruknya kinerja perusahaan. Return On Asset (ROA) 

merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan 
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memanfaatkan total aktiva yang dimilikinya. Adapun faktor yang 

mempengaruhi profitabilitas suatu perusahaan diantaranya adalah:  

1. Pertumbuhan Laba  

 Laba merupakan hasil operasional perusahaan dalam 

suatu periode akuntansi,. Perusahaan dengan laba yang 

berkembang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki keuangan dan kemampuan operasional yang baik. 

Kemampuan operasional dikatakan baik berdasarkan kegiatan 

tertentu seperti menjaga jumlah penjualan stabil untuk 

menghasilkan keuntungan.  

2. Struktur Modal Struktur Modal (DER)  

 Merupakan salah satu ukuran mendasar dalam 

keuangan perusahaan yang merupakan alat penguji yang tepat 

untuk melihat kekuatan perusahaan dan bagaimana 

perusahaan mengelola hutangnya dengan baik. Tujuan dari 

rasio ini adalah mengukur bagaimana dampak hutang 

terhadap investasi.  

3. Umur Perusahaan  

 Umur Perusahaan merupakan lamanya waktu hidup 

perusahaan sampai dengan saat dia beroperasi dan 

menjalankan aktivitasnya. Dari segi umur biasanya 

perusahaan yang sudah lama berdiri akan lebih stabil 

dibandingkan dengan perusahaannya dengan maksimal dan 

dapat menghasilkan laba tentunya.  
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4. Modal Kerja Modal Kerja  

 Merupakan asset jangka pendek yang digunakan untuk 

kepentingan sehari-hari perusahaan atau operasional 

perusahaan. Rasio modal kerja yaitu perputaran modal kerja 

adalah perbandingan antara jumlah penjualan perusahaan 

dengan modal kerja (aset didalamnya). Semakin tinggi 

perputaran modal kerja maka semakin tinggi pula pendapatan 

perusahaan, sehingga dengan adanya tingkat pendapatan yang 

tinggi secara otomatis tingkat keuntungan yang diperoleh 

juga semakin besar.  

5. Investasi Aktiva Tetap Investasi 

 Aktiva Tetap mempunyai pengaruh yang penting 

terhadap perolehan laba perusahaan. Dimana aktiva tetap 

adalah suatu alat yang digunakan oleh perusahaan untuk 

berproduksi yang kemudian akan dijual untuk memperoleh 

laba. Perolehan laba tersebut tidak terlepas dari peran aktiva 

tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan 

tersebut. 

6. Perputaran Piutang  

 Perputaran piutang menunjukkan jangka waktu rata-

rata perusahaan menerima pelunasan piutang dari konsumen 

setelah melakukan penjualan secara kredit yang dinyatakan 

dalam satuan hari.  
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7. Ukuran Perusahaan 

 Ukuran perusahaan dinilai dari ukuran aaxsasset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Ukuran asset diukur dengan 

logaritma natural dari total aset, yang memiliki hubungan 

negatif dengan resiko yang lebih kecil karena mempunyai 

akses lebih besar ke pasar modal dan dianggap sudah 

profitable (Brigham dan Houston, 2011). 

 

2.2.5Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas tidak hanya berguna bagi perusahaan saja, 

melainkan juga bagi pihak luar perusahaan. Dalam prakteknya ada 

banyak tujuan dan manfaat yang dapat diperoleh dari rasio 

profitabilitas, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau 

kepentingan dengan perusahaan. Tujuan rasio profitabilitas, yaitu 

(Kasmir,2012). 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh 

perusahaan dalam satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya 

dengan tahun sekarang.  

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri.  

5. Untuk mengukur produktifitas seluruh dana perusahaan yang 

digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk: 
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1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan 

dalam satu periode 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan 

tahun sekarang  

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu  

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan 

modal sendiri.  

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu adalah faktor pendukung bagi sebuah 

penelitian. Begitupun juga dalam penelitian ini diselesaikan 

dengan dukungan penelitian terdahulu diantara nya adalah 

sebagai berikut: 

Penelitian yang dilakukan oleh Yeni (2019) dengan judul 

“Pengaruh Kualitas Layanan dan Produk Mobile Banking 

Terhadap Kepuasan Nasabah pada BRI Syariah KCP 

Ponorogo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana kualitas dan pelayanan berpengaruh terhadap mobile 

banking. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif 

dengan jenis penelitian asosiatif. Perbedaan penelitian yang 

akan diteliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada 

jenis penelitian, penelitan sebelumnya menggunakan jenis 

penelitian asosiatif sedangkan pada penelitian yang akan diteliti 

menggunakan jenis penelitian deskriktif. Perbedaan lainnya 

terletak variabel independen dan variabel dependen, yaitui pada 
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penelitian terdahulu menggunakan kualitas layanan dan produk 

sebagai variabel independen dan kepuasan layanan sebagai 

variabel dependen, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti 

menggunakan penggunaan mobile banking sebagai variabel 

independen dan profitabilitas sebagai variabel dependen. 

Perbedaan lainnya terletak pada metode analisis data yang 

digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan analisis 

regresi linear berganda sedangkan pada penelitian yang akan 

ditteliti menggunakan regresi linear sederhana. Sedangkan 

persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu mobile 

banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Imamah Dan Safira (2021) 

dengan judul “Pengaruh Mobile Banking Terhadap Profitabilitas 

Bank Di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk melihat  bagaimana pengaruh penggunaan mobile banking 

terhadap profitabilitas Bank di BEI. Perbedaan penelitian ini 

adalah subjek yang dijadikan penelitian, pada penelitian 

terdahulu menjadikan BEI sebagai suubjek penelitian, 

sedangkan pada penelitian yang akan diteliti menjadikan Bank 

Aceh sebagai subjek penelitian. Persamaan penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada variable yang 

digunakan baik independen maupun dependen, variabel 

independennya adalah mobile banking sedangkan variabel 

dependennya adalah profitabilitas. Persamaan lainnya terletak 
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pada metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear 

sederhana. 

Penelitian yang dilakukan oleh Mastuti (2020) dengan judul 

“Analisis Pengaruh Mobile Banking Dan Keuangan Inklusif 

Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Non 

Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Moderasi 

Periode 2014-2018”. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat 

bagaimana pengaruh mobile banking dan keuangan inklusif 

terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian yang akan diteliti 

dengan penelitian terdahulu terletak pada jenis variabel yang 

digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan 3 (tiga) 

jenis variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan 

variabel moderasi, sedangkan pada penelitian yang akan diteliti 

menggunakan 2 (dua) jenis variabel yaitu variabel independen 

dan variabel dependen. Perbedaan lainnya terletak pada subjek 

penelitian, pada penelitian terdahulu menjadikan Bank Umum 

Syariah sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian yang 

akan diteliti menjadikan Bank Aceh sebagai subjek penelitian. 

Perbedaan lainnya terletak pada variabel independen yang 

digunakan, pada penelitian sebelumnya menggunakan mobile 

banking dan keuangan inklusif sebagai variabel independen, 

sedangkan pada penelitian yang akan diteliti hanya 

menggunakan mobile banking sebagai variabel independen. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada metode analisi data yang 

digunakan, penelutian terdahulu menggunakan analisis regresi 
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linear berganda sebagai metode analisis data sedangkan pada 

penelitian yang akan diteliti menggunakan analisis regresi 

sederhana. Sedangkan persamaannya terletak dari tujuan 

penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh mobile 

banking terhadap profitabilitas Bank. Persamaan selanjutnya 

terletak pada salah satu variabel independen yaitu mobile 

banking. 

Penelitian yang dilakukan oleh Adela (2020) dengan 

judul“Pengaruh Layanan M-Banking Terhadap Kepuasan 

Nasabah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Kcp Rajabasa)”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana 

pengaruh moblie banking terhadap kepuasan nasabah. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada variabel dependen yang digunakan, 

pada penelitian terdahulu menggunakan kepuasan nasabah 

sedangkan pada penlitian yang akan diteliti menggunakan 

profitabilitas sebagai variabel dependen. Perbedaan lainnya 

terletak pada subjek penelitian, pada penelitian terdahulu 

menjadikan BNI Syariah sebagai subjek penelitian sedangkan 

pada penelitian yang akan dietliti menjadikan Bank Aceh 

Syariah sebagai subjek penelitian. Sedangkan persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti terletak 

pada variabel independen yang digunakan yaitu mobile banking. 

Persamaan selanjutnya terletak pada metode analisis yang 

digunakan yaitu metode regresi linear sederhana. 
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Penelitian yang dilakukan olehArumingtyas (2019) dengan 

judul “Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Profitabilitas Bank 

Umum Syariah Devisa Di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk melihat bagaimana pengaruh inflasi terhadap 

profitabilitas Bank. Perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan diteliti terletak pada variabel independen, 

pada penelitian terdahulu nmenggunakan inflasi sedangkan pada 

penelitian yang akan diteliti menggunakan mobile banking. 

Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek penelitian, pada 

penelitian terdahulu menjadikan Bank Umum Syariah sebagai 

subjek penelitian sedangkan pada penelitian yang akan diteliti 

menggunakan Bank Aceh Syariah sebagai subjek penelitian. 

Sedangkan persamaan penelitian terletak pada variabel 

dependen yang digunakan yaitu profitabilitas. Persamaan 

selanjtnya terletak pada metode analisis data yang digunakan 

yaiitu analisis regresi sederhana. 

Penelitian yang dilakukan oleh  Meutia (2020) dengan judul 

“Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Profitabilitas Pada Pt. 

Bank Aceh Syariah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melihat faktor-faktor manajemen risiko yang mempengaruhi 

profitabilitas. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel 

independen yang digunakan, pada penelitian terdahulu 

menggunakan faktor-faktor manajemen risiko meliputi FDR, 

NPF dan lainnya, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

mobile banking sebagai variabel independen. Perbedaan 
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selanjutnya terletak pada analisis data yaitu pada penelitian 

sebelumnya menggunakan regresi linear berganda sedangkan 

pada penelitian yang akan diteliti menggunakan regresi linear 

sederhana. Sedangkan persamaannya terletak pada variabel 

dependen yang digunakan yaitu profitabilitas.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Nama dan Judul 

Penelitian 
Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Yeni (2019)Pengaruh 

Kualitas Layanan dan 

Produk Mobile 

Banking Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

pada BRI Syariah 

KCP Ponorogo 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

penelitian 

kuantitatif. Jenis 

penelitian ini 

termasuk penelitian 

asosiatif kausal. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

Kualitas layanan mobile 

banking berpengaruh 

signifikan terhadap 

kepuasan nasabah pada 

BRI Syariah KCP 

Ponorogo. 

 2 Imamah Dan Safira 

(2021) Pengaruh 

Mobile Banking 

Terhadap 

Profitabilitas Bank Di 

Bursa Efek Indonesia 

 

Jenis penelitian ini 

adalah penelitian 

penjelasan 

(explanatory 

research) dengan 

menggunakan 

analisis regresi data 

panel atau metode 

ordinary least 

square (OLS). 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

mobile banking 

berpengaruh positif tetapi 

secara statistik tidak 

signifikan terhadap ROA, 

ROA, dan NPM. 

 3 Mastuti (2020) 

Analisis Pengaruh 

Mobile Banking Dan 

Keuangan Inklusif 

Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Dengan Non 

Performing Financing 

(Npf) Sebagai 

Variabel Moderasi 

Periode 2014-2018 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

sampel 12 Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia dan 

diperoleh 60 data 

pada periode 

pengamatan (2014 

– 2018). 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

secara parsial mobile 

banking perpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap ROA dan ROE, 

Indeks Keuangan Inklusif 

(IKI) berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap 

ROA dan ROE, NPF 

berpengaruh negatif. 
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4 Adela (2020) 

Pengaruh Layanan 

M-Banking Terhadap 

Kepuasan Nasabah 

(Studi Kasus Pada 

Bank Bni Syariah 

Kcp Rajabasa) 

Metode penelitian 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

jenis penelitian 

lapangan. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel keamanan sistem 

mobile banking tidak 

berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah. 

5 Arumingtyas (2019) 

Analisis Pengaruh 

Inflasi Terhadap 

Profitabilitas Bank 

Umum Syariah 

Devisa Di Indonesia 

Jenis penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 

pendekatan studi 

deskriptif 

(descriptive study) 

yaitu penelitian 

yang bertujuan 

untuk menjelaskan, 

meringkas berbagai 

kondisi, berbagai 

situasi, atau 

berbagai variabel 

yang timbul di 

masyarakat yang 

menjadi objek 

penelitian itu 

berdasarkan 

kenyataan yang 

terjadi 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa  tidak 

terdapat pengaruh antara 

inflasi terhadap 

profitabilitas (ROA) pada 

6 (enam) bank umum 

syariah devisa yaitu: Bank 

Mega Syariah;Bank 

Muamalat; Bank Panin 

Dubai Syariah; Bank 

Syariah Mandiri; Bank 

Rakyat Indonesia Syariah; 

dan Bank Negara 

Indonesia Syariah. 

6 Meutia (2020) 

Pengaruh Manajemen 

Risiko Terhadap 

Profitabilitas Pada Pt. 

Bank Aceh Syariah 

Jenis penelitian ini 

menggunakan 

penelitian 

kuantitatif dengan 
pengujian hipotesis. 

Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 

manajemen risiko 

pembiayaan berpengaruh 

positif 
terhadap profitabilitas, 

kemudian manajemen 

risiko likuiditas 
berpengaruh negatif 

terhadap profitabilitas dan 

manajemen risiko 
operasional berpengaruh 

negatif terhadap 

profitabilitas. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021) 
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2.4 Kerangka Berfikir 

 Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 88: 2012). 

Oleh karenanya. berdasarkan landasan teori dan penelitian 

terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen dengan 

dependen maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis 

seperti berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

Keterangan: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah mobile banking 

2. Variabel dependen dalam penelitian adalah profitabilitas Bank 

Aceh Syariah 

2.6  Hipotesis Penelitian 

Mobile banking merupakan sistem yang memungkinkan 

penggunaannya untuk melihat transaksi finansial dari 

smartphoneatau perangkat mobile wireless lainnya (Turban et al, 

2015). Sedangkan ROA merupakan kinerjakeuangan Bank yakni 

kinerja Bank secara keseluruhannya, kinerja Bank ,eliputi kinerja 

keuangan, kinerja operasional dan lain sebagainya. Penelitian yang 

dilakukan oleh Imamah dan Safira (2021) mengenai pengaruh Bank 

Penggunaan Mobile 

Banking 

 

 

 

Profitabilitas 

Bank Aceh Syariah 
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terhadap perkembangan kinerja di bursa efek indonesia 

menyatakan bahwa mobile banking memiliki dampak yang belum 

signifikan terhadap Bursa Efek Indonesia (BEI) hal ini karena 

penggunaan mobile banking yang belum maksimal. Apablia 

penggunaan mobile banking efektivitas atau tepat sasaran maka 

akan mampu mempengaruhi kinerja Bank. Akan tetapi menurut 

Yeni (2019) menyatakan bahwa penggunaan mobile banking sudah 

mampu mempengaruhi profitabilitas Bank hal ini dpengaruhi oleh 

kepuasan yang diterima oleh nasabah terhadapom kinerja atau 

efektivitas mbile banking. 

Hipotesis merupakan proposisi yang akan diuji 

keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas 

pertanyaan peneliti. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka 

pemikiran sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam 

penelitian ini yaitu : 

H1 : Mobile banking tidak berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada BankSyariah  

H2 : Mobile banking berpengaruh signifikan terhadap 

profitabilitas pada Bank Syariah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 DesainPenelitian  

 Menurut Sugiyono (2017:3) metode penelitian merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah 

diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian ini adalah kuantitatif, 

yaitu penelitian yang berkaitan dengan angka-angka dan dapat 

diukur yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent (Hidayat,2017). Menurut 

Sugiyono (2010) penelitian kuantitatif juga merupakan penelitian 

yang menggunakan angka-angka baik yang secara langsung 

diambil dari hasil penelitian maupun data yang diolah dengan 

menggunakan analisis statistik. 

 Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah asosiatif 

yaitu Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono,2012). 

Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan pengaruh penggunaan  

mobile banking terhadap profitabilitas Bank Aceh Syariah. 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

 Populasi adalah sejumlah keseluruhan individu dari unit 

analisa yang cirinya akan diduga. Populasi adalah sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

karakteristik tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk 
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dipilih menjadi anggota sampel (Analisa, 2011). Yang menjadi 

populasi dalam penelitian iniadalah nasabah Bank Aceh Syariah 

KPO Banda Aceh dan Laporan keuangan Bank Aceh Syariah KPO 

Banda Aceh periode 2019-2021. 

Penelitian ini dilakukan ini Jl. Tgk. H. Mohd. Daud 

Beureueh No 161 Lampriet Telp. (0651) 8016255, (hunting) Fax 

(0651) 638487 Banda Aceh., Bandar Baru, Kuta Alam, Bandar 

Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415. Penelitian 

ini mengadakan penelitian langsung pada kantor PT.Bank Aceh 

Syariah Pusat Operasional Banda Aceh. Variabel dalam penelitian 

ini adalah Pengaruh Mobile Banking Terhadap Profitabilitas Bank 

Syariah pada PT.Bank Aceh Syariah Pusat Operasional Banda 

Aceh. 

 Alasan peneliti memilih PT.Bank Aceh Syariah KPO Banda 

Aceh sebagai lokasi penelitian ini adalah karena tersebut 

merupakan Kantor Pusat Operasional yang ada di Banda Aceh, 

yang mana Banda Aceh sendiri merupakan pusat dilounchingnya 

aplikasi mobile banking tersebut 

 Sampel adalah bagian yang digunakan untuk 

memperkirakan karakteristik populasi (Erlina 2008: 75). Adapun 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar nasabah 

pengguna mobile banking dan laporan keuangan Bank Aceh 

Syariah KPO Banda Aceh di ambil perbulan dalam kurun waktu 

Januari 2017 sampai juli 2021. Metode sampling yang digunakan 

pada penelitian ini adalah menggunakan nonprobabilty sampling 



 

 

42 

dengan tehnik accidentally sampling yaitu tehnik penentua nsampel 

berdasarkan kebetulan, yang artinya siapa saja yang secara 

kebetulan bertemu atau berpas-pasan disuatu tempat dengan 

peneliti dapat digunaka sebagai sampel apabila dia menggunakan 

Mobile banking Action pada Bank Aceh Syariah.  Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan dua jenis 

data yaitu sekunder dengan sampel periode 2019 sampai dengan 

2021 sedangkan untuk data primernya adalah 31 orang.  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan 

data sekunder (Siregar, 2014: 37):  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama atau tempaobjek penelitian dilakukan. 

b. Data sekunder data yang diterbitkan oleh perusahaan yaitu 

berupa laporan keuangandan sebagainya,  

 Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data 

sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 

sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan 

(Bungin, 2006: 122). Data sekunder yang diperoleh secara tidak 

langsung dan yang berasal dari data internal perusahaan yaitu 

laporan keuangan Bank Aceh Syariah Kantor pusat operasional 

Banda Aceh. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari website bank aceh syariah atau jurnal-jurnal terkait. 

. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling 

strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian 

adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Adapun teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah pengumpulan data yang 

dilakukan dengan dokumen-dokumen yang terdapat pada 

perusahaannya. Teknik pengumpulan data melalui dokumen 

dan catatan yang berhubungan dengan laporan keuangan 

tahunan perusahaan. Teknik dokumentasi dilakukan dengan 

cara mengumpulkan laporan keuangan tahunan Bank Aceh 

Syariah Kantor Pusat Operasional Banda Aceh dari bulan 

Januari 2017-bulan Juli 2021. 

b. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan caramemberikan rangkuman 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

 (nasabah) untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). 

Kuesioner ini berisi pertanyaan dan  pernyataan terkait 

dengan pengaruh penggunaan mobile banking 

terhadapprofitabilitas bank aceh syariah, Adapun beberapa 

pertanyaan yang dimunculkan  dalam kuesioner ini di 

buat langsung oleh peneiliti. 
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3.5Variabel Penelitian dan Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian 

 Pengertian variabel menurut Sugiyono (2014:38) adalah 

suatu atribut atau sifat atau niali dari orang, objek atau kegiatan 

yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan satu variabel bebas (independen) dan satu 

variabel terikat (dependen), yaitu sebagai berikut: 

 

3.5.2 Variabel bebas (independen variabel) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. MenurutSugiyono (2014:39) variabel bebas 

merupakan variabel yang mempengaruhiatau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen(terikat). Adapun 

yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah mobile 

banking. mobile banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan 

perbankan menggunakan alat komunikasi bergerak seperti 

handphone, dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi 

perbankan melalui aplikasi pada handphone (Nurastuti, 2011).  

3.5.3 Variabel terikat (dependen) 

 Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah 

profitabilitas Bank Aceh syariah. Profitabilitas adalah rasio yang 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan 
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kemampuan perusahaan menggunakan aktivanya secara produktif 

(Romdhoni & Al Yozika, 2018: 4). 

 

3.5.4 Operasional Penelitian 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Deskripsi Indikator Skala 

Profitabilitas 

(Y) 

Profitabilitas 

adalah 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan 

laba dalam 

periode tertentu 

Martalina (2011). 

 

 

ROA =  Laba bersih

 x 100% 

 Total Aset 

 

 

Rasio 

Pengguna 

Mobile 

Banking 

(X) 

Mobile banking 

atau yang lebih 

dikenal dengan 

sebutan m-

banking 

merupakan 

sebuah fasilitas 

atau layanan 

perbankan 

menggunakan alat 

komunikasi 

bergerak seperti 

handphone, 

dengan 

penyediaan 

fasilitas untuk 

bertransaksi 

perbankan melalui 

aplikasi pada 

handphone 

(Nurastuti, 2011).  

Keamanan sistem 

mobile banking. 

Interval 

Kemudahan 

Penggunaan 

layanan. 

 

Kredibilitas 

perusahaan jasa 

layanan perbankan. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021) 
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3.6Skala Pengukuran 

  Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dalam 

bentuk data kuantitatif. Adapun nilai kuantitatif yang akan 

dikomposisikan dilakukan dengan Skala Likert yaitu metode 

pelaksanaan pernyataan sikap yang menggunakan distribusi 

responden sebagai dasar nilai pemahamannya (Teguh, 2005: 117).  

 Adapun skor metode skala likert dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Pengukuran Skala Likert 

NO Jawaban Keterangan Nilai 

1 SS Sangat Setuju 5 

2 S Setuju 4 

3 N Netral 3 

4 TS Tidak Setuju 2 

5 STS Sangat Tidak 

Setuju 

1 

 Sumber: Sugiyono (2014) 

3.7Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

3.7.1 Uji Validitas 

 Validitas dengan menggunakan validitas konstruk 

digunakan untuk mengukur sejauh mana alat ukur yang digunakan, 

dalam hal ini kuesioner yang disebar nantinya harus dapat 

mengukur dari pengertian konsep yang diukur. Menurut Noor 

(2013) validitas adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur 

tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Dalam uji 

validitas menggunakan validitas isi dan validitas kriteria, dalam 
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validitas isi tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana 

kuesioner dapat mengukur isi suatu varibel yang akan diukur. 

Sedangkan dalam validitas kriteria digunakan untuk 

memperkuatnya, untuk melihat korelasi antar variabel. Dalam 

validitas kriteria menggunakan metode uji validitas konvergen 

dimana nilai loading faktor dari setiap indikator pertanyaan harus 

lebih besar dari 0,50 (Ghozali, 2014:76). 

3.7.2 Uji Reliabilitas  

 Uji realibilitas merupakan suatu pengujian untuk 

mengetahui sejauh mana suatu indikator konsisten. Uji reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan metode croncbach‟s alpha yang 

dianggap reliabel apabila memiliki nilai croncbach‟s alpha lebih 

dari 0,6 dan nilai composite reability lebih besar dari 0,6-0,7 

(Ghozali, 2014:76).Cronbach‟s alpha adalah koefisien keandalan 

yang menunjukkan seberapa baiknya item dalam suatu kumpulan 

secara positif berkorelasi satu sama lain, dengan ketentuan sebagai 

berikut: (1) jika CC < cronbach‟s alpha, item pertanyaan reliabel. 

(2) jika CC > cronbach‟s alpha, item pertanyaan tidak reliabel 

(tidak kosnsiten). 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana besarnya pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y). Metode ini menghubungkan satu variabel 
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dependen dengan banyak variabel independen. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen adalah Profitabilitas, sedangkan 

yang menjadi variabel independen adalah Mobile Banking. Model 

hubungan kepuasan nasabah dengan variabel-variabel bebasnya 

tersebut disusun dalam persamaan sebagai berikut: 

Y= a+b1X1 + e     (3.1) 

Keterangan : 

 Y : Profitabilitas 

 b1  : koefisien regresi variabel mobile banking 

 X1 : Mobile Banking 

a : Konstanta 

 e : error 

 Koefesien variabel independen dalam persamaan regresi 

tersebut akan diinterpretasikan dengan menggunakan Standardized 

Beta Coefficients, dalam hal ini disebabkan unit ukuran dari 

variabel independen tidak sama. Keuntungan menggunakan 

Standardized Beta Coefficients adalah dapat mengeliminasi 

perbedaan unit ukuran pada variabel independen (Ghozali, 2011: 

102). 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

3.8.2.1 Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel terikat dan variabel bebas, keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji ini 
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dilakukan dengan cara melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal atau grafik. Apabila data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2005). 

pengujian normalitas ini dapat dilakukan melalui analisis Uji 

Grafik Histogram. Grafik histogram membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Adanya uji ini dapat diketahui apakah data berdistribusi secara 

normal atau tidak berdasarkan grafik, baik ke kanan maupun ke 

kiri. Selain itu, grafik histogram dapat digunakan untuk 

menentukan bentuk transformasi data yang akan digunakan untuk 

menormalkan data yang tidak berdistribusi secara normal. Adapun 

dasar pengambilan Keputusan ialah Jika data grafik histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Atau Jika data grafik histogram tidak 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011). 

3.8.2.2Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada data observasi antara 

satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi 

linear. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak 

terjadi korelasi (Latan dan Temalagi, 2013: 73). Jika terjadi 
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korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Untuk 

menentukan adanya autokorelasi atau tidak, dapat diketahui dari 

nilai Durbin-Watson. Nilai d yang didapat dari pengolahan data 

akan dimasukkan ke dalam asumsi aturan keputusan sehingga dapat 

diketahui terjadi autokolerasi atau tidak. Adapun kriteria uji 

Durbin-Watson sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Kriteria Uji Durbin-Watson 

Kesimpulan Daerah pengujian 

Terdapat autokorelasi positif DW < DL 

Ragu-ragu DL<DW<DU 

Tidak terdapat autokorelasi DU<DW<4-DU 

Ragu-ragu 4-DU<DW<4-DL 

Terdapat autokorelasi negative 4-Dl<D 

 Sumber : Ghozali (2016) 

3.8.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

nilai variance ke residual bersifat tetap, maka kondisi ini disebut 

homoskedastis. Sedangkan jika berbeda disebut heteroskedastis. 

Model regresi harus bersifat homoskedastis dan non-

heteroskedastis (Nawari, 2010:227).  

 Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan cara melihat grafik Scatter Plot. Adapun 

dasar pengambilan keputusan yaitu sebagai berikut:  
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1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di 

atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.9Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji Signifikan Parsial (Uji t) 

 Menurut Ghozali (2011: 98) uji t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel 

independen (Mobile Banking) terhadap variabel dependen 

(Profitabilitas) secara terpisah atau parsial.  

Hipotesa yang akan digunakan dalam pengujian ini adalah:  

Ho: Variabel bebas (mobile banking) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel terikat (Profitabilitas). 

Ha: Variabel bebas (Mobile banking) mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat (Profitabilitas).  

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel, jika t 

tabel > t hitung, maka Ho diterima atau Ha ditolak. Jika t tabel < 

t hitung, maka H0 ditolah atau Ha diterima. 
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2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi jika angka 

probabilitas signifikansi > 0,05 maka Ho diterima atau Ha 

ditolak.Jika angka probabilitas signifikansi < 0,05 maka Ho 

ditolak atau Ha diterima. 

 

3.10 Koefisien Determinasi (R2) 

  Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol 

dan satu. 61 Nilai R2 yang kecil bearti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi ἀ variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011:97). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Singkat PT. Bank Aceh Syariah 

4.1.1Sejarah Singkat PT. Bank Aceh Syariah 

Gagasan untuk mendirikan Bank milik pemerintah di Aceh 

dicetuskan oleh prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan 

Provinsi Aceh (Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam). 

Setelah mendapatkan persetujuan dengan surat keputusan nomor 

7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957, beberapa orang mewakili 

Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tambenan, wakil 

notaris di Kutaraja, untuk mendirikan suatu Bank dalam bentuk 

Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh, 

NV dengan modal yang ditetapkan Rp. 25.000.000. setelah 

beberapa kali perubahan Akte,barulah pada tanggal 2 Februari 

1960 diperoleh izin dari Menteri Keuangan dengan Surat 

Keputusan No. 12096/BUM/II dan pengesahan bentuk Hukum dari 

Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/9 tanggal 

18 Maret 1960. Pada saat itu PT Bank Kesejahteraan Aceh NV 

dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan Komisaris terdiri 

atas Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hosein 

dan Moehammad Sanusi. Dengan ditetapkannya Undang-Undang 

No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank 

Pembangunan daerah, semua bank milik Pemerintahan daerah yang 
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sudah terdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan 

Undang-Undang tersebut. 

Untuk memenuhi ketentuan ini maka pada tahun 1963 

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh membuat 

Peraturan Daerah No. 12 tahun 1963 sebagai landasan hukum 

berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam 

peraturan dareah tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian 

Bank Pembangunan Istimewa Aceh adalah untuk menyediakan 

pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah 

dalam rangka pembangunan nasional semesta berencana. 

Tepatnyapada tanggal 7 April 1973, Gurbernur Kepala Daerah 

Istimewa Aceh mengeluarkan surat Keputusan No. 54/1973 tentang 

Penetapan Pelaksaan Pengalihan PT bank Kesejahteraan Aceh NV 

menjadi bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Untuk 

memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank 

pengembangan Daerah Istimewa Aceh, Pemerintah daerah telah 

bebrapa kali mengadakan perubahan peraturan  daerah (Perda)., 

yait mulai dar I Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 Tahun 1978, 

Perda No.5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda no. 3 tahun 

1993 dan yang terakhir adalah No. 2 tahun 1999 tentang perubahan 

Bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh 

menjadi PT bank pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yang telah 

disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Menteri 

Dalam Negeri No. 584.21.343 tanggal 31 Desember 1999.  
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Kemudian perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan 

terbatas ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No.55 

tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Pembangunan Daerah 

Istimewa Aceh disingkat menjadi  PT Bank BPD Aceh. Perubahan 

ini telah disahkan ileh menteri Kehakiman RI dengan surat 

Keputusan No. C-8260 HT.01.01.TH.99 pada tanggal 6 Mei 1999. 

Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal  dasar pada PT. 

Bank BPD Aceh sebesar Rp. 150 milyar. Sesuai dengan Akte 

Notaris  Husni Usman, SH No. 10 tangal 15 Desember 2008, 

notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar Perseroan, 

modal dasar ditambahkan menjadi Rp. 500 milyar. 

Sejarah baru mulai tercipta oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat 

Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUSPSLB) pada tanggal 25 

Mei 2015 bahwa Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha 

dari sitem konensional menjadi sistem syariah. Maka dimulai 

setelah keputusan tersebut proses konversi Bank Aceh dengan 

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah memulai 

berbagai tahapan dan proses perizinan yang diyaratkan oleh OJK 

akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin opweasional konversi dari 

Dewan Komisioner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha 

dari sistem konvesional ke sistem syariah secara menyeluruh. 

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor.\KEP-44/D.03/2016 

tanggal 1 September 2016 perihal pemberian izin perubahan 

kegiatan usaha bank umum konvesional menjadi Bank Umum 
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Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh dewan 

komisioner OJK kepada Gurbernur Aceh Dr. H. Zaini Abdullah 

melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda 

Aceh. 

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan 

operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan pada 

tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan 

kantor Bank Aceh. Dan sejak tanggal tersebut Bank Aceh telah 

dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem 

syariah murni mengutip ketentuan PBI Nomor 11/15/2009. Proses 

konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat 

membawa dampak yang positif pada seluruh aspek kehidupan 

ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, 

Bank Aceh telah menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal. 

4.1.2 Visi dan Misi 

Visi dari bank aceh adalah mewujudkan Bank Aceh menjadi 

bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat 

memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan 

masyarakat. 

Sedangkan misi dari Bank Aceh adalah membantu dan 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui 

pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan ekonmi rakyat, 



 

 

57 

serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan 

kepada karyawan. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Karakteristik Responden 

 Pada karakteristik responden, peneliti akan membahas 

beberapa karakteristik dari responden yaitu jenis kelamin dan usia. 

Adapun semua data ini diambil dari masing-masing responden 

yang telah memberikan datanya serta menjawab seluruh pertanyaan 

pada kuisoner yang telah diberikan oleh peneliti. Tehnik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

accidental sampling  yaitu suatu tehnik dengan penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yang berarti siapa saja yang secara 

kebetulan ketemu atau berpas-pasan disuatu tempat dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, apabila sampel yang ditemui atau 

berpas-pasan memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi 

sumber data atau calon responden (Sugiyono, 2011). Berdasarkan 

data profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah dari bulan Januari 

2019 sampai Juni 2021 maka jumlah responden yang dibutuhkan 

disamakan dengan profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah 

(Variabel Y) yaitu 31 responden. 

4.2.1.1 Responden Menurut Jenis Kelamin 

 Responden yang diambil dalam penelitian ini adalah 

nasabah Bank Aceh Syariah yang telah menggunakan layanan 

Mobile Banking Action  pada PT. Bank Aceh Syariah Pusat 
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Operasional Banda Aceh. Adapun responden berdasarkan jenis 

kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah : 

Tabel 4.1 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 16 

2. Perempuan 15 

 Total 31 

Sumber : data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karakteristik responden dengan jenis kelamin laki-laki lebih 

dominan yaitu 16 orang sedangkan responden jenis kelamin 

perempuan berjumlah 15 orang. Apdapun jumlah persentase 

responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini. 

Gambar 4.1 
 

 
Sumber : Data diolah (2021) 

 

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

52% 48% 

0% 0% 

Laki-Laki Perempuan
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Dari gambar diagram diatas dapat dilihat bahwa jumlah 

responden laki-laki sebesar  52% dan jumlah responden perempuan 

sebesar 48% dengan begitu jenis kelamin nasabah Bank Aceh 

Syariah  Pusat Operasional Banda Aceh lebih didominasi oleh laki-

laki. Hal ini diduga karena kuisoner disebarkan dengan 

menggunakan tehnik accidental sampling dalam praktiknya 

sehingga memberikan peluang merata yaitu 50% setiap jenis 

kelamin dan dengan ini diketahui bahwa penggunaan Mobile 

Banking Action pada Bank Aceh Syariah Pusat Operasional Banda 

Aceh didominasi oleh laki-laki. 

4.2.1.2 Responden Menurut Usia  

Adapun karakteristik responden pengguna Mobile Banking 

Action di Bank Aceh Syraiah Pusat Operasioanal Banda Aceh 

apabila dilihat dari  segi usia adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 

1. 20-24 11 

2. 25-29 13 

3. 30-34 6 

4. 35> 1 

 Total 31 

Sumber : Data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responde 

dengan rentang usia 25-29 tahun menduduki peringkat pertama 
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dengan jumlah 13 responden, selanjutnya disusul oleh rentang usia 

20-24 tahun dengan jumlah 11 responden, kemudian rentang  usia 

30-34 tahun dengan jumlah 6 responden dan yang terakhir adalah 

rentang umur 35 tahun keatas dengan jumlah 1 responden. Adapun 

persentase  responden berdasarkan usia dapat dilihat pada gambar 

dibawah ini : 

Gambar 4.2 

 

Sumber : Data diolah (2021) 

Diagram Responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan diagram diatas , terlihat bahwa jumlah dengan 

rentang usia 25-29 memiliki presentasi paling tinggi yaitu 42%, 

kemudian disusul rentang usia 20-24 tahun  dengan presentasi 36%, 

lalu rentang usia 30-34 tahun dengan presentase 19% dan yang 

terakhir adalah rentang usia 35 tahun keatas dengan presentase 3%. 

Dari data diatas menunjukkan bahwa yang dominan menggunakan 

36% 

42% 

19% 

3% 

20-24 Tahun 25-29 Tahun

30-34 Tahun 35> Tahun
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Mobile banking Action di Bank Aceh Syariah Pusat Operasional 

Banda Aceh adalah rentang usia 25-29 tahun. Hal ini dipengarahi 

oleh usia tersebuta adalah usia yang masih tergolong golongan 

milenial sehingga membutuhkan sesuatu yang bisa 

mempermudahkan pekerjaan, selain itu pada usia tersebut mengerti 

akan bagaimana perkembangan dan kinerja teknologi pada zaman 

sekarang. 

4.2.2 Statistik Deskriktif 

Pada penelitian ini melihat statistik deskriptif untuk 

menggambarkan suatu data secara statistik. Statistik deskriptif 

merujuk pada nilai rata-rata, simpangan baku (standar deviation), 

nilai minimal dan maksimal dari semua variabel penelitian ini yaitu 

penggunaan Mobile Banking Action (X), sebagaimana tertera dalam 

tabel berikut: 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif 

Variabel N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 

Penggunaan 

Mobile 

BankingAction 

31 11,56 16,21 14,26 1,282 

Sumber : Data diolah SPSS (2021) 

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada variabel 

penggunaan Mobile Banking Action nilai minimumnya sebesar 

11,56, nilai maksimumnya 16,21, nilai rata-ratanya sebesar 14,26 

dan nilai standar deviasi sebesar 1,282. Pada variabel ini 
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membuktikan bahwa nilai rata-rata lebih besar dari standar deviasi, 

dan memperlihatkan bahwa hal tersebut sangat baik. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa standar deviasi memiliki cerminan terhadap 

penyimpangan yang sangat tinggi sehingga penyebaran data 

menunjukkan hasil yang normal dan tidak menyebarkan bias. 

4.2.3 Uji Instrumen 

4.2.3.1 Uji Validitas 

Uji validitas merupakan uji untuk melihat kebenaran atau 

valid suatu data kuisoner yang telah kita lampirkan. Pada uji 

validitas memperlihatkan antara rhitung atau pearson correlation 

dengan rtabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

membandingkan rhitung dengan rtabel berdasarkan signifikan 0,050 

dan 2 sisi dengan derajat kebebasan df=n-2= 31-2 = 29 (n adalah 

jumlah data), sehingga rtabel yang diperoleh dari tabel statistik 

adalah sebesar 0,355 dan pernyataan dalamkuisoner dinyatakan 

valid apabila rhitung>rtabel.  

Hasil dari pengujian validitas untuk setiap butir pertanyaan 

terhadap 31 reponden pada penggunaan Mobile Banking Action 

pada Bank Aceh Pusat Operasional Banda Aceh (X) dalam 

penelitian ini dapat dilihat ditabel 4.3. 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Validitas Variabel X 

Variabel 

Penggunaan 

Mobile Banking 

Action 

rhitung rtabel Keterangan 

Pernyataan 1 0,762 

0,355 

Valid 

Pernyataan 2 0,747 Valid 

Pernyataan 3 0,706 Valid 

Pernyataan 4 0,745 Valid 

Pernyataan 5 0,762 Valid 

Pernyataan 6 0,640 Valid 

Pernyataan 7 0,800 Valid 

Pernyataan 8 0,838 Valid 

Pernyataan 9 0,699 Valid 

Pernyataan 10 0,833 Valid 

Pernyataan 11 0,796 Valid 

Sumber : Data diolah (2021) 

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dalam instrumen 

variabel tersebut terdapat nilai yang dinyatakan valid. Hal ini 

diketahui bahwa perbandingan setiap nilai rhitun g dengan rtabel  , dan 

hasilnya memperlihatkan bahwa rhitung  lebih besar daripada rtabel 

sehingga mendaatkan nilao yang valid. 

4.2.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu 

indikator konsisten atau sejauh mana indeks tersebut dapat 

dijadikan alat ukur yang terpecaya atau dapat dihandalkan. Suatu 

variabel dikatakan handal atau reliabel apabila coefecient cronbach 

alpha > 0,60. Adapun uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Minimal Cronbach Alpha Cronbach Alpha 

X 0,60 0,774 

Sumber : Data diolah (2021) 

Pada tabel diatas memperlihatkan bahwa nilai cronbach 

alpha variabel penggunaan Mobile Banking Action pada Bank 

Aceh Syariah Pusat Operasional banda Aceh (X) yaitu sebesar 

0,773. Hal ini memperlihatkan bahwa nilai crobach alpha variabel 

X > 0,60. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa instrumen 

pertanyaan yang digunakan sebagai indikator pada variable X 

merupakan alat ukur yang dapat dihandalkan atau reliabel. 

4.2.3  Uji Asumsi Klasik 

4.2.3.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menentukan apakah sampel 

yang ada berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas data 

dalam penelitian ini hanya akan bisa dilihat melalui grafik yang 

dihasilkan melalui perhitungan regresi dengan perangkat lunak 

SPSS. Pengujian dengan grafik, berikut pola grafik hasil 

pengolahan SPSS dapat dilihat pada gambar 4.3 dan 4.4. 
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Gambar 4.3      Gambar 4.4 

Uji Normalitas Histogram       Uji Normalitas P-Plot 

                                                
 

Melihat model regresi pada penelitian ini sudah dikatakan 

mempunyai distribusi normal, hal ini dapat dilihat dari histogram 

yang tidak condong ke kiri maupun ke kanan dan normalnya P-plot 

yang signifikan titik-titik yang mengikuti garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis diagonal model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi pengaruh penggunaan Mobile Banking 

Action pada Bank Aceh Syariah Pusat Operasional Banda Aceh (X) 

terhadap profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah (Y).  

4.2.3.2 Uji Autokolerasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk melihat apakah terjadi 

kolerasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya (t-1). 

Autokolerasi memiliki pengertian sederhana yaitu suatu cara untuk 

melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi 

tidak boleh ada kolerasi antara observasi dengan data observasi 

sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 

dari autokolerasi dan tidak terjadinya autokolerasi.untuk 

mengetahui bebas atau tidaknya dari autokolerasi adalah dengan 
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cara membandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin 

Watson.   

1. Jika D-W<dL atau D-W>4-dL, kesimpulannya pada data 

tersebut terdapat autokolerasi. 

2. Jika dU<D-W<4-dU, kesimpulannya pada data tersebut 

tidak terdapat autokolerasi. 

3. Tidak ada kesimpulan jika: dL ≤ D-W ≤ dU atau 4-dU ≤ D-

W ≤ 4-dL 

Apabila hasil dari uji Durbin Watson tidak dapat 

disimpulkan apakah terdapat autokolerasi atau tidak maka tidak 

dapat dilanjutkan dengan run test. Hasil dari pengujian autokolerasi 

pada penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokolerasi 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai  DW dapat diketahui sebesar 

1,938, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel signifikan 5%, 

dengan jumlah samper 31 (n) dan jumlah variabel independen 1 

(k=1), maka diperoleh nilai dU sebesar 1,4957, dan nilai DW 

sebesar 1,938 lebih besar dari nilai batas atas (dU) atau sama 

Model Summaryb 

Model 

Durbin-

Watson 

1 1.938 
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dengan nilai dU lebih kecil daripada DW dan lebih kecil dari (4-

dU) atau 4-1,4957 = 2,5043. Jadi dapat disimpulkan tidak terdapat 

autokolerasi karena 1,4957 < 1,938 < 2,5043 atau sama dengan dU 

< D-W < 4 – dU. 

4.2.3.3 Uji Heterokesdasitas 

Uji  heterokeskedasitas bertujuan untuk menguji terjadinya 

perbedaan variance residuak suatu periode pengamatan ke periode 

pengamatan lain atau gambar hubungan antara nilai yang diprediksi 

dengan standarlized delete residual nilai tersebut. Sehingga model 

penelitian juga terbebas dari heteroskedasitas. Sehingga model juga 

terbatas dari heteroskedasitas hal ini dapat dilihat pada scatter plot 

yang titik-titik digrafiknya tersebar dan titik mengumpul 

membentuk suatu pola  tertentu. Hali ini dapat dilihat pada gambar 

dibawah. 

 Gambar 4.5 

Scatterplot 

 
  Sumber : Data diolah di SPSS (2021) 
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Terlihat pada  scatterplot diatas bahwa titik menyebar 

secara acak dibawah angka 0 sumbu Y. hal ini menyimpulkan 

bahwa tidak terjadinya heteroskedasitas model regresi pada 

penelitan. Maka data yang digunakan memenuhi syarat untuk 

dilakukan regresi sederhana. 

4.2.4 Uji Regresi Sederhana 

Uji regresi sederhana adalah pengujian yang dilakukan terhadap 

data yang mana terdiri dari dua variabel yaitu variabel independent 

dan satu ariabel dependen, dimana variabel tersebut bersifat 

berpengaruh atau kausal. Sederhananya regresi sederhana bertujuan 

untuk mengukur berapa besarnya pengaruh satu variabel 

independen (X) terhadap variabel dependen atau variabel terikat 

(Y).  Maka dapat dilihat komponen regresi sederhana pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 4.7 

Uji Regresi Sederhana 

Model 

Unstandardized 

Coefecient 

B Std Error 

Constant 5.571 6,676 

Penggunaan Mobile 

Banking (X) 
0,766 0,243 

Sumber : Data diolah di SPSS (2021) 
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Jika dilihat dalam rumus persamaan regresi linear sederhana 

sebagai berikut: 

Y = a + bX 

Y = 5,571 + 0,766X 

Maka  dapat dijelaskan dari tabel diatas nilai konstantan  

5,571 yang mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel 

profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah adalah sebesar 5,571. 

Kemudian pada koefesien regresi X sebesar 0,766 menyatakan 

bahwa setiap 1% nilai penggunaan Mobile Banking Action pada 

Bank Aceh Syariah Operasional Pusat Banda Aceh, maka 

profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah  bertambah sebesar 

0,766. Jadi koefesien  regresi tersebut bernilai positif sehingga 

dapat dinyatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y 

adalah positif, yang artinya penggunaan Mobile Banking Action 

berpengaruh positif terhadap peningkatan profitabilitas keuangan 

Bank Aceh Syariah. 

4.2.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk melihat pengaruh 

secara parsial pada variabel independen dan variabel dependen. 

Pengujian parsial masing-masing variabel bebas dimaksudkan untik 

mengetahui apakah penggunaan Mobile Banking Action  

mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas keuangan pada Bank 

Aceh Syariah. Dalam melakukan uji parsial digunakan dengan uji t 

dengan ketentuan apabila hasil thitung lebih besar daripada ttabel maka 
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keputusan yang diambil adalah H0 yang ditolak dan Ha diterima, 

dan sebaliknya. 

 

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan uji parsial (uji t) melalui analisi regresi, 

diperoleh hasil variabel bebas yaitu penggunaan Mobile Banking 

Action (X) terhadap variabel profitabiltas keuangan (Y). kriteria 

pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan thitung 

dengan ttabel berdasarkan signifikan 0,050 dan 2 sisi dengan derajat 

kebebasan df = n-k-1 = 31-1-1 = 29 (n adalah jumlah data dan k 

adalah variabel independen), sehingga ttabel yang diperoleh dari 

tabel statistik adalah sebesar 1,668. Apabila thitung < ttabel maka H0 

diterima sedangkan apabila thitung> ttabel maka H0 ditolak. Secara 

parsial dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.8 

Uji t 

Model thitung ttabel sig 

Constant 0,437  0,002 

Penggunaan Mobile 

Banking (X) 
4,555 1,699 0,000 

Sumber : Data diolah di SPSS (2021) 

 

Jika thitung<ttabel=Ha ditolak dan H0 diterima, yaitu variabel 

bebas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat. Jika thitung>ttabel=Ha diterima dan H0 ditolak, yaitu variabel 

bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 
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Dari hasil analisis menggunakan program SPSS versi 22 

dapat diketahui bahwa hasil dari uji t variabel penggunaan Mobile 

Banking Action (X) diperoleh  thitung sebesar 4,555 dengan nilai 

profitabilitas 0. Nilai profitabilitas 0 < 0,050 dengan menggunakan 

signifikan (α) 0,050 maka diperoleh nilai ttabel sebesar 1,699. 

Dengan demikian thitung(4,555) >ttabel(1,699). Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya pengaruh antara penggunaan Mobile Banking Action 

terhadap profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah. Dari hasil 

tersebut , dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H0 ditolak, 

yaitu variabel penggunaan Mobile Banking Action terhadap 

profitabilitas keuangan pada Bank Aceh Syariah. 

4.2.4.2 Uji Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R2) merujuk kepada kemampuan 

dari variabel  ndependent (X) dalam menerangkan variabel 

dependen (Y). Nilai R koefesien determinasi berkisar antara nol 

sampai dengan satu. Komponen-komponen yang terkait dengan 

koefesien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 4.9 

Uji Determinasi 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

0,579 0,408 0,401 2,501 

Sumber : Data diolah di SPSS (2021) 
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Dari tabel diatas nilai koefesien determinasi (R
2
) sebesar 

0,408. Hal ini menunjukkan bahwa 40,8% variabel penggunaan 

Mobile Banking Action mampu menjelaskan variabel profitabilitas 

keuangan Bank Aceh Syariah, sedangkan 59,2% dijelaskan oleh 

variabel lainnya, seperti variabel periklanan, produk, kualitas 

produk, pelayanan dan lain sebagainya. 

 

4.2.6 Hasil Analisis Kolerasi 

Analisis kolerasidigunakan untuk mengetahui kekuatan 

hubungan antara korelasi kedua variabel dimana variabel lainnya 

yang dianggap berpengaruh dikendalikan atau dibuat tetap atau 

sering disebut dengan analisis Product Moment. Hasil analisis 

product moment dapat dilihat ditabel dibawah ini. 

Tabel 4.10 

Analisis Kolerasi 

 Sumber : Data Diolah di SPSS (2021) 

 

 

 
Mobile_Bank

ing 
Profitabil

itas 

Mobile_Banki
ng 

Pearson 
Correlation 

1 .699 

Sig. (2-tailed)  .169 

N 31 31 

Profitabilitas Pearson 
Correlation 

.699 1 

Sig. (2-tailed) .169  

N 31 31 
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Berdasarkan tabel diatas, terlihat koefesien kolerasi pearson 

product moment profitabilitas sebesar 0,699, artinya besar kolerasi 

atau hubungan antara variabel penggunaan Mobile Banking action 

(X) dan Profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah (Y) adalah 

sebesar 0,699 atau kuat karena mendekati angka di antara 0,60 – 

0,799. Apabila nilai 0,80 – 1,00 maka kolerasinya sangat kuat. 

Sehingga hubungan yang dihasilkan oleh variabel Mobile Banking 

Action (X)dan variabel profitabilitas keuangan Bank Aceh Syariah 

adalahg kuat. 

  

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Pengaruh Mobile Banking Action (X) Terhadap 

Profitabilitas    Keuangan Bank Aceh Syariah (Y) 

Dari hasil pengujian yang dilakukan diatas dapat diketahui 

atas perhitungan uji regresi linear sederhana memperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 5,571 + 0,766X 

Berdasarkan hasi dari persamaan regresi tersebut yang 

memiliki nilai konsisten variabel penggunaan Mobile Banking 

Action(X)sebesar 5,571 dan pada nilai koefesien regresi X sebesar 

0,766 sehingga pada setian penambahan 1% nilai penggunaan 

Mobile Banking Action(X), maka nilai profitabiltas (Y) bertambah 

sebesar 0,766. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki 

pengaruh terhadap variabel Y. 
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Dengan adanya Mobile Banking Action(X)yang menjadi 

produk baru dari Bank Aceh Syariah dapat membuat profitabilitas 

(Y) yang didapatkan oleh Bank Aceh Syariah akan meningkat 

dengan signifikan, hal ini dipengaruhi oleh banyaknya kaum 

milenial yang menggunakan produk Mobile Banking 

Action(X)sehingga membuat nasabah merasa lebih mudah 

menggunakan untuk payment sehingga nasabah tidak perlu ke Bank 

dan ATM lagi untuk melakukan payment seperti transfer, pengisian 

pulsa, dan lain sebagainya. 

Kemunculan Mobile Banking Action(X)didasarkan oleh 

komitmen Bank untuk melengkapi produk yang disediakan 

sehingga semakin memanjakan nasabah. Kehadiran berbagai 

macam fasilitas payment, diantaranya Mobile Banking 

Action(X)yang akan menambah fitur payment dengan 

menggunakan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS). 

QRIS adalah fitur yang akan memberikan kemudahan bagi nasabah 

untuk melakukan pembayaran pada merchant-merchant yang 

menyediakan kode QRIS dan ATM setor tunai. 

Sehingga dengan kemunculan Mobile Banking yang akan 

mempercepat transaksi baik membeli, membayar ataupun hanya 

sekedar cek mutasi atau saldo yang dilakukan oleh nasabah akan 

meningkatkan minat dari nasabah. Maka hadirnya Mobile Banking 

akan dapat meningkatkan profitabilitas bagi bank, profitabilitas 

yang didapatkan oleh bank dapat berupa banyaknya peminat untuk 

penggunaan Mobile Banking sehingga nasabah pada Bank Aceh 
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akan bertambah, dengan bertambahnya nasabah pasti akan 

bertambahnya profitabilitas yang dimiliki oleh Bank. 

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian 

sebelumnya diantaranya adalah penelitian dari Dwinurpitasari 

(2019) dan Safira (2021), mengenai pengaruh Bank terhadap 

perkembangan kinerja di bursa efek indonesia menyatakan bahwa 

mobile banking memiliki dampak yang belum signifikan terhadap 

Bursa Efek Indonesia (BEI) hal ini karena penggunaan mboile 

banking yang belum maksimal. Apablia penggunaan mobile 

banking efektivitas atau tepat sasaran maka akan mampu 

mempengaruhi kinerja Bank. Akan tetapi menurut Yeni (2019) 

menyatakan bahwa penggunaan mobile banking sudah mampu 

mempengaruhi profitabilitas Bank hal ini dpengaruhi oleh 

kepuasan yang diterima oleh nasabah terhadapom kinerja atau 

efektivitas mobile banking. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan oleh peneliti 

dalam menganalisi penggunaan Mobile Banking Action pada Bank 

Aceh Syariah Pusat Operasional Banda Aceh terhadap profitabilitas 

keuangan Bank Aceh Syariah dengan cara deskriktif maupun 

statistik melalui perangkat lunak SPSS 22, didaptkan hasil sebagai 

berikut. 

1. Mobile banking atau yang lebih dikenal dengan sebutan m-

banking merupakan sebuah fasilitas atau layanan perbankan 

menggunakan alat komunikasi bergerak seperti handphone, 

dengan penyediaan fasilitas untuk bertransaksi perbankan 

melalui aplikasi pada handphone. Sedangkan dengan 

profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama periode tertentu yang dapat 

dihitung berdasarkan penjualan, aktiva, atau modal sendiri.  

2. Penggunaan Mobile Banking Action berpengaruh positif 

terhadap profitabilitas keuangan, berdasarkan uji statistik 

menggunakan SPSS dalam pembahasan menunjukkan 

bahwa penggunaan Mobile Banking Action berpengaruh 

secara parsial terhadap profitabilitas keuangan pada Bank 

Aceh Syariah yang artinya Dengan adanya Mobile Banking 

Action yang menjadi produk baru dari Bank Aceh Syariah 

dapat membuat keuntungan yang didapatkan oleh Bank 
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Aceh Syariah akan meningkat dengan signifikan, hal ini 

dipengaruhi oleh banyaknya kaum milenial yang 

menggunakan produk Mobile Banking Action sehingga 

membuat nasabah merasa lebih mudah menggunakan untuk 

payment sehingga nasabah tidak perlu ke Bank dan ATM 

lagi untuk melakukan payment seperti transfer, pengisian 

pulsa, dan lain sebagainya. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang didapatkan oleh peneliti, maka 

peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Kepada Bank Aceh Syariah agar kedepannya meningkatkan 

beberapa produk yang belum ada contohnya seperti Internet 

Banking, SMSBanking dan lain sebagainya. 

2. Kepada Mobile Banking Action agar kedepannya 

mengembangkan dan menambahkan jasa serta produk yang 

ada contonya menambahkan payment atau top up beberapa 

e-wallet  seperti DANA Digital, OVO, Shoppepay, Linkaja 

dan lain sebagainya. 

3. Kepada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel 

lainnya agar penelitian ini dapat lebih luas dalam melihat 

profitabilitas keuangan, variabel yang dapat ditambahkan 

meliputi kualitas produk, kualitas jasa, tingkat keamanan, 

atau lebih fokus ke gaya hidup yang dijalankan oleh 

masyarakat sekitar untuk melihat minat masyarakat dalam 
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menyambut Mobile Banking Action sehingga bisa 

menggunakan variabel lifestyle, hedonisme, prestise, gengsi 

dan lain sebagainya. Dengan adanya variabel-variabel baru 

dalam penelitian yang dilakukan terhadap Mobile Banking 

Action maka akan memperkuat hasil yang didapatkan. 

4. Diharapkan juga peneliti kedepannya agar dapat menambah 

sampel responden agar hasil yang didapatkan lebih akurat. 

 

 

 

 



 

 

79 

DAFTAR PUSTAKA 

Arikunto. 2005. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta. 

Ardianti, R. 2018. Pengaruh Alokasi Pajak Antar Periode, 

Persistensi Laba, Profitabilitas danLikuiditas Terhadap 

Kualitas Laba. Jurnal Akuntansi. Vol 6 (01) 88-105 

Analisa, L.W.2011. Analisis Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Lingkungan Kerja Terhadap  Kinerja Karyawan. Skripsi 

fakultas ekonomi prodi manajemen sumber daya manusia 

Universitas Diponegoro Semarang. 

Azhari Akmal Tarigan,2016 Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Telaah atas 

Simpul-Simpul Ekonomi dan  BisnisdalamAl-

Qur’an,Cetakan Pertama, Medan: FEBI UIN-SU. 

Brigham dan Houston,2011 Dasar-dasar Manajemen Keuangan. 

Jakarta : Indeks. 

Bungin, Burhan. 2006. Metodologi Penelitian Kuantitatif, 

Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Social 

lainnya. Jakarta : Kencana. 

Dendawijya, Lukman. 2009. Manajemen Perbankan, Jakarta: 

Ghalia Indonesia. 

Erlina. 2008. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan 

Manajemen. Medan: USU Pres. 

Enita Kasih. 2019“Pengaruh Modal Kerja dan Struktur Modal 

Terhadap Profitabilitas Pada PT. Adhi Karya Tbk,” E-

Journal Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri 

Sumatera  Utara. 

Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan 

Program SPSS, Edisi 3, Badan  Penerbit Universitas 

Diponegoro, Semarang. 



 

 

80 

__________2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program 

IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro. 

__________2014. Partial Least Square, Konsep Teknik dan 

Apikasi SmartPLS 3.0. Semarang. 

__________2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program 

SPSS. Badan Penerbit  Universitas Diponegoro. Semarang. 

Hidayat, D.R. 2017. Pengaruh Intellectual Capital (VAICTM) 

Terhadap Profitabilitas (ROA, ROE Dan GR) (Studi 

Empiris Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di  Jawa 

Barat Periode Tahun 2013-2015). Skripsi UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. 

Handayani, Yuli. 2015. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas 

Terhadap, Pengelolaan Keuangan Partai Politik (Studi 

pada 9 Partai di kota bandung). Skripsi: Universitas 

 Pasundan. 

Hery,2016. Financial Ratio For Business, Jakarta: PT Gramedia. 

Irfan Nurahmadi Harish,2017 Pengaruh Kepercayaan Nasabah 

dan Kualitas Layanan  Mobile Banking Terhadap 

Kepuasan Nasabah.UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 

Ismail. 2013. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana. 

Ismail, 2010. 0291. Manajemen Perbankan. Jakarta : Prendamedia 

Group. 

Kasmir.2004Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Kasmir, 2008 Analisis Laporan Keuangan.Jakarta : Rajawali Pers 

Kasmir,2012 Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada 



 

 

81 

Khasanah, Wiwin. 2015. Pengaruh Persepsi Mahasiswa UIN 

Sunan Kalijaga Tentang Perbankan Syariah Terhadap 

Minat Menabung Di Bank Syariah Mandiri. Skripsi. 

Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas 

Islam Sunan Kalijaga. 

Latan, H. dan Temalagi, S. 2013. Analisis Multivariate Teknik dan 

Aplikasi Menggunakan Program IBM SPSS 2.0. Bandung: 

Alfabeta. 

Martalina, Lifessy. 2011. Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap Nilai  Perusahaan Dengan Struktur 

Modal Sebagai Variabel Intervening. Skripsi Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

Mahendra, I.P.Y. & Wirama, D.G. 2017. Pengaruh Profitabilitas, 

Struktur Modal, dan  Ukuran Perusahaan Pada Earnings 

Response Coefficient. Ejurnal Akuntansi  Universitas 

Udayana. 

Muammar Arafat Yusmad,2018Aspek Hukum Perbankan Syariah 

dari Teori ke Praktik. Yogyakarta.  

Novitasari Putri Wulandari,2017 Nadya Novandriani Karina 

Moeiono, “Analisis  Faktor- Faktor  Penggunaan Layanan 

Mobile Banking  di  Bandung”, Bisnis dan  Iptek,  ISSN: 

2502- 1559, Vol. 10. 

 

Nurbaiti. 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Profitabilitas Industr Perbankan. Studi Pada Bank 

BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

Penelitian 2008-2015.  

Nelson Tampu Bolon at all,2014Bijak Ber-eBanking. Ikatan Bankir 

Indonesia, Mengenal  Operasi Perbankan 1.Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama. 

Nawari. 2010. Analisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 

17. Jakarta: PT. Elex Media  Komputindo. 



 

 

82 

Ojk, T. 2018. Layanan Digital Banking. Dipetik Juli 20, 2019.dari 

www.ojk.go.id 

Peraturan Bank Indonesia.No. 11/15/PBI/2009.  

Riswandi. 2015. Buku Pintar Perbankan. Yogyakarta: ANDI. 

Romdhoni, A. Haris dan Ferlangga Al Yozika. 2018. Pengaruh 

Pembiayaan Mudharabah,  Musyarakah dan Ijarah 

Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. Jurnal 

Ilmiah Ekonomi Islam. Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi AA. 

Soly, N. & Wijaya, N. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Kualitas Laba Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Bisnis 

Dan Akuntansi, 19(1), 47–55. 

https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.712. 

Sugiyono. 2007. Metode Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung: 

Alfabeta. 

Sartono, Agus. 2001. Manajemen Keuangan. Yogyakarta : PT. 

BPFE.  

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta. 

Sudaryanti, Dedeh Sri, Nana Sahroni dan Ane Kurniati. 2018. 

Analisa Pengaruh Mobile Banking Terhadap Kinerja 

Perusahaan Sektor Perbankan Yang Tercatat di  Bursa 

Efek Indonesia. Jurnal Ekonomi Manajemen Vol 4 No2. 

Sawir, A. 2005. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan 

Keuangan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka. 

Siregar, Syofian. 2014. Statistik Parametrik Untuk Penelitian 

Kuantitatif. Jakarta: Bumi Aksara. 

Turban, E. et al. 2004. Electronic Commerce 2004: A Managerial 

Perspective. Singapore: Prentice Hall. 

http://www.ojk.go.id/
https://doi.org/10.32492/eba.v5i1.712


 

 

83 

Teguh, Muhammad. 2005. Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan 

Aplikasi. Jakarta: Raja Grafindo. 

Tandelilin, E. 2010. Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi, 

Edisi Pertama. Yogyakarta: KANISIUS 

Ujang Sumarwan,2017.Perilaku Konsumen. 

Putri Pratama,2018 “Rekonstruksi Konsep Profitabilitas dalam 

Islam,” dalam Jurnal  IkraithHumaniora, Vol. 2. 

Wiji Nurastuti.2011Teknologi Perbankan. Jakarta: Graha Ilmu 

Yandi Wibowo. 2011 Analisis Tingkat Kesuksesan Menggunakan 

Mobile Banking Dengan Menggunakan Metode 

Respesifikasi Model Delone Dan Mclean. Skripsi 

Akuntansi, Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

84 

LAMPIRAN 1 

KUISONER PENELITIAN 

KUESIONER PENGARUH PENGGUNAAN MOBILE 

BANKING TERHADAP PROFITABILITAS BANK ACEH 

SYARIAH 

(Studi kasus Bank Aceh Syariah Kantor pusat operasional 

Banda Aceh) 

 

Kepada Yth,  

Responden  

Saya M.sayuti mahasiswa tingkat akhir di Universitas Islam 

Negeri Ar- Raniry Banda Aceh, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam 

Program Studi Perbankan Syariah. Dalam rangka penyelesaian 

skripsi di prodi Perbankan Syariah FEBI UIN Ar-Raniry, saya 

bermaksud melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penggunaan 

Mobile Banking Terhadap Profitabilitas Bank Aceh 

Syariah(studi kasus Bank Aceh Syariah KPO Banda Aceh)”. 

Adapun kuesioner ini diadopsi dari penelitian Martalina, Mulyana, 

Ahmad, Panbudi, dan Nurastuti dengan sedikit perubahan dan 

penyesuaian penelitian. Mohon kiranya saudara/i mengisi seluruh 

pertanyaan dalam kuesioner ini. Atas bantuan dan kerjasamanya 

saya ucapkan terima kasih.  

Hormat saya,  

 

                 M.sayuti 
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A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   :      

Jenis Kelamin  :  Laki-laki  Perempuan 

Usia   : 

Jangka Waktu  : 

Apakah anda memiliki alat pembayaran menggunakan aplikasi 

Dana? 

a. Ya   b. Tidak 

 

B. PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda centang (√) pada kolom pilihan jawaban yang 

tersedia pada setiap pernyataan 

yang telah disediakan. Keterangan dan nilai untuk jawaban dalam 

kuesioner, yaitu: 

 Sangat Setuju (SS) : 5 

 Setuju (S)        : 4 

 Ragu-ragu (R)        : 3 

 Tidak Setuju (TS)  : 2 

 Sangat Tidak Setuju (STS) :  
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C. DAFTAR PERNYATAAN 

1. Keamanan Menggunakan Mobile Banking Action 

No Daftar Pernyataan SS S R TS STS 

1.  Saya percaya bahwa Mobile 

Banking Action mampu 

manjaga data pribadi nasabah 

     

2.  Saya merasa dalam 

bertransaksi dengan 

menggunakan Mobile Banking 

Action aman dan terpercaya  

     

3.  Saya merasa menggunakan 

Mobile Banking Action aman 

secara financial 

     

4.  Saya tidak khawatir tentang 

keamanan Mobile Banking 

Action 

     

 

2. Kemudahan Menggunakan Mobile BankingAction 

No Daftar Pernyataan SS S R TS STS 

5. Saya merasa dengan mudah 

mempelajari aplikasi Mobile 

Banking Action 

     

6. Saya merasa dengan mudah 

bertansaksi dengan aplikasi 

Mobile Banking Action 

dimanapun dan kapanpun  

     

7. Saya merasa bertransaksi 

dengan menggunakan aplikasi 

Mobile Banking Action  akan 

menghemat waktu 
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3. Kreadibilitas Perusahaan Jasa 

No Daftar Pernyataan SS S R TS STS 

8. Saya merasa bahwa Mobile 

Banking Action telah terbukti 

jujur 

     

9. Saya percaya bank aceh mampu 

menjaga kualitas produknya 

     

10. Saya merasa produk dan jasa 

yang disediakan oleh bank aceh 

syariah dapat diterima oleh 

nasabah 

     

11. Saya merasa Mobile Banking 

Action yang dikeluarkan oleh 

bank aceh syariah dapat 

diterima oleh nasabah 

     

 

LAMPIRAN 2 

JAWABAN KUISONER 

No 

Penggunaan Mobile Banking 

PN1 PN2 PN3 PN4 PN5 PN6 PN7 PN8 PN9 PN10 PN11 
Total 

X 

1 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 42 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

3 4 3 5 5 4 3 4 4 3 3 4 42 

4 4 3 5 5 5 5 3 4 4 4 5 47 



 

 

88 

5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 44 

6 4 4 3 3 3 5 3 3 3 2 3 36 

7 4 3 4 4 5 3 4 4 3 3 3 40 

8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

10 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 5 45 

11 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 51 

12 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 50 

13 4 3 4 4 3 3 3 4 5 4 4 41 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 

15 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 49 

16 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 39 

17 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 

18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 

19 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 38 

20 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 50 

21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 

22 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 48 

23 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 51 

24 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 47 

25 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 41 

26 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 41 

27 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 42 
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28 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 51 

29 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 41 

30 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 47 

31 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 53 
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LAMPIRAN 3 

Profitabilitas Bank Aceh Syariah 

Bulan/Tahun Profitabilitas Bank Aceh 

Syariah 

Januari/2019 179,145 

Februari/2019 78,601 

Maret/2019 99,601 

April/2019 147,178 

Mei/2019 163,772 

Juni/2019 257,627 

Juli/2019 305,638 

Agustus/2019 328,228 

September/2019 368,337 

Oktober/2019 427,309 

November/2019 482,85 

Desember/2019 481,77 

Januari/2020 135,628 

Februari/2020 99,327 

Maret/2020 56,995 

April/2020 103,779 

Mei/2020 134,725 

Juni/2020 184,019 

Juli/2020 228,46 

Agustus/2020 278,485 

September/2020 284,867 

Oktober/2020 314,736 

November/2020 367,257 

Desember/2020 325,431 

Januari/2021 35,67 

Februari/2021 61,091 

Maret/2021 72,962 

April/2021 93,437 

Mei/2021 106,967 

Juni/2021 145,684 

Juli/2021 158,304 
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LAMPIRAN 4 

Hasil Analisis Data 

Karakteristik Responden 

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

No Jenis Kelamin Jumlah 

1. Laki-Laki 16 

2. Perempuan 15 

 Total 31 

 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No Usia Jumlah 

1. 20-24 11 

2. 25-29 13 

3. 30-34 6 

4. 35> 1 

 Total 31 
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Uji Validitas 

Variabel 

Penggunaan 

Mobile Banking 

Action 

rhitung rtabel Keterangan 

Pernyataan 1 0,762 

0,355 

Valid 

Pernyataan 2 0,747 Valid 

Pernyataan 3 0,706 Valid 

Pernyataan 4 0,745 Valid 

Pernyataan 5 0,762 Valid 

Pernyataan 6 0,640 Valid 

Pernyataan 7 0,800 Valid 

Pernyataan 8 0,838 Valid 

Pernyataan 9 0,699 Valid 

Pernyataan 10 0,833 Valid 

Pernyataan 11 0,796 Valid 

 

 

Uji Reliabilitas 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.774 12 

 

Uji Normalitas 
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Ui Autokolerasi 

 

Uji Heteroskedasitas 

 

 

  

Model Summaryb 

Model 

Durbin-

Watson 

1 1.938 

a. Predictors: (Constant), Penggunaan_Mobil_Banking_Action 

b. Dependent Variable: Profitabilitas_Keuangan_Bank_Aceh 
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Uji Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .579a .408 .401 2.501 

a. Predictors: (Constant), Penggunaan_Mobil_Banking_Action 

b. Dependent Variable: Profitabilitas_Keuangan_Bank_Aceh 

 

Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. Beta 

1 (Constant)  .437 .002 

Penggunaan_Mobil_B

anking_Action 

.278 4.555 .000 

a. Dependent Variable: Profitabilitas_Keuangan_Bank_Aceh 

 

Regresi Sederhana 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5.571 6.676  

Penggunaan_Mobil_Ba
nking_Action 

.766 .243 .278 

a. Dependent Variable: Profitabilitas_Keuangan_Bank_Aceh 
Statistik Deskriptif 
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Residuals Statisticsa 

 

Minimu

m 

Maxim

um Mean 

Std. 

Deviation N 

Predicted Value 11.56 16.21 14.26 1.282 31 

Std. Predicted Value -2.110 1.522 .000 1.000 31 

Standard Error of 

Predicted Value 

.810 1.913 1.109 .281 31 

Adjusted Predicted 

Value 

11.12 17.12 14.26 1.403 31 

Residual -7.443 6.752 .000 4.426 31 

Std. Residual -1.653 1.500 .000 .983 31 

Stud. Residual -1.730 1.539 .000 1.017 31 

Deleted Residual -8.252 7.107 .004 4.734 31 

Stud. Deleted Residual -1.795 1.578 -.002 1.034 31 

Mahal. Distance .005 4.452 .968 1.058 31 

Cook's Distance .000 .184 .035 .041 31 

Centered Leverage 

Value 

.000 .148 .032 .035 31 

a. Dependent Variable: Profitabilitas_Keuangan_Bank_Aceh 
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LAMPIRAN 5 

Tabel Statistik 

rtabel 

 
df = (N-2) 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

27 0.3115 0.3637 0.4297 0.4705 0.5790 

28 0.3061 0.3610 0.4226 0.4629 0.5703 

29 0.3009 0.3550 0.4158 0.4556 0.5620 

30 0.2960 0.3494 0.4093 0.4487 0.5541 

31 0.2913 0.3440 0.4032 0.4421 0.5465 

32 0.2869 0.3388 0.3972 0.4357 0.5392 

 

ttabel 

 

df = (N-2) 

Tingkat signifikansi untuk uji satu arah 

0.05 0.025 0.01 0.005 0.0005 

Tingkat signifikansi untuk uji dua arah 

0.1 0.05 0.02 0.01 0.001 

27 0.68368 1.31370  1.70329  2.05183  2.47266 

28 0.68335  1.31253  1.70113  2.04841  2.46714 

29 0.68304  1.31143  1.69913 2.04523  2.46202 

30 0.68276  1.31042  1.69726  2.04227  2.45726 

31 0.68249  1.30946  1.69552  2.03951  2.45282 

32 0.68223  1.30857  1.69389  2.03693  2.44868 
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Tabel Durbin Watson 

 

 

n 

k=1 k=2 k=3 

dL dU dL dU dL dU 

27 1.3157 1.4688 1.2399 1.5562 1.1624 1.6510 

28 1.3284 1.4759 1.2553 1.5596 1.1805 1.6503 

29 1.3405 1.4828 1.2699 1.5631 1.1976 1.6499 

30 1.3520 1.4894 1.2837 1.5666 1.2138 1.6498 

31 1.3630 1.4957 1.2969 1.5701 1.2292 1.6500 

32 1.3734 1.5019 1.3093 1.5736 1.2437 1.6505 
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