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ABSTRACT 

This research aime to find out the factors affecting the Non Performing 

Financing (NPF) at Sharia Commercial Banks Indonesia (SCBs) as: Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), Operasional Expenses and 

Revenue Expenses (BOPO), and Inflation. Source of data in this research were 

secondary data from of annual report in official website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Bank Indonesia, according to each of the bank website in period of four years from 

2014 until 2018. The data analysis method was analysis multiple regression processed 

with software SPSS. 

The result of this research is that Capital Adequacy Ratio (CAR), Operasional 

Expenses and Revenue Expenses (BOPO) has significant influence toward Non 

Performing Financing (NPF), and Financing to Deposit Ratio (FDR), Inflastion 

haven’t a significant effect toward Non Performing Financing (NPF). 

 

Keywords: Financing to Deposit Ratio (FDR), Capital Adequacy Ratio (CAR), 

Operasional Expenses and Revenue Expenses (BOPO), and Inflation. 
 

PENDAHULUAN 

Bank syariah dijelaskan dalam 

UU No 21 tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, bank syariah adalah 

bank yang menjalankan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah atau hukum 

islam yang diatur dalam fatwa majelis 

ulama Indonesia. UU No 21 tahun 2008 

ini juga menjelaskan bahwa perbankan 

syariah memberikan kewenangan 

kepada Majelis Ulama Indonesi (MUI) 

yang fungsinya dijalankan oleh orhan 

Khusus yaitu Dewan Syariah Nasional 
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(DSN). Perbankan syariah yang ada di 

Indonesia tidak luput dari perbankan 

konvensional. Bank syariah sendiri 

memiliki produk-produk tersendiri 

yang berbeda dengan bank 

konvensional. Produk-produk bank 

syariah secara garis besar 

dapatdikelompokkan menjadi empat 

yaitu: produk pendanaan, produk 

pembiayaan, produk jasa perbankan 

dan produk kegiatan sosial (Ascarya, 

2011: 112-113). 

Produk-produk bank syariah 

yang paling medasari yaitu produk 

pembiayaan. Karena sebagaian besar 

modal bank disalurkan pada produk 

pembiayaan ini, sehingga terkadang 

terdapat pembiayaan yang macet atau 

kurang lacar yang disebabkan oleh 

beberapa faktor yang terjadi. 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu 

kondisi dimana pada jangka waktu 

pembiayaan terjadi suatu keadaan 

penyimpangan pembayaran atau 

pengembalian pembiayaan yang telah 

disepekati antara debitur dan kreditur 

(Amir, 2018). Setelah pinjamannya 

mengalami masalah, kemungkinan 

dilunasinya jauh lebih rendah. Jika 

debitur mulai melakukan pembayaran 

lagi pada kredit bermasalah, itu 

menjadi pinjaman yang dapat 

memberikan keuntungan kembali. 

Terjadinya kredit bermasalah pada 

Bank Syariah diartikan sebagai 

pembiayaan bermasalah yang 

diproksikan menggunakan Non 

Performing Financing 

(republika.co.id). 

Data statistik perbankan syariah 

(SPS) yang dirilis oleh otoritas jasa 

keuangan (OJK) posisi pembiyaan 

bermasalah atau Non Peforming 

Finanncing (NPF) berada pada level 

3,83% per juni 2018. Level ini 

merupakan terendah sejak tahun 2014, 

NPF ini sempat menanjak melebihi 

batas normal pada bulan Januari dan 

Februari yaitu 5,21%. Kedati demikian, 

bila diperinci penyumbang terbesar 

Bank Umum Syariah (BUS) masih 

berasal dari sektor perdagangan. 

Tercatat pada juni 2018 lalu NPF 

persadangan dan eceran BUS sebesar 

6,85% naik dari 5,22% pada juni 2017 

lalu. Padahal periode sebelumnya 

sector ini mencatat NPF 10,47%. Rasio 

NPF bank syariah di Indonesia batas 

normalnya yang ditetapkan Bank 

Indonesia sebasar 5%. (Kontan.co.id). 

Berikut ini data rata-rata NPF dari 

tahun 2014-2018  

Tabel 1.1 

PROSENTASI NPF BANK 

UMUM SYARIAH 

NO TAHUN PROSENTASE 

1 2014 4.95% 

2 2015 4.84% 

3 2016 4.22% 

4 2017 4.77% 

5 2018 4.67% 

 Statistika Perbankan 2018, OJK.go.id   

 

Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan bahwa prosentase NPF 

semakin menurun sebesar 0,18%,  hal 

ini menggambarkan bahwa kinerja 

perbankan cukup baik jika dilihat dari 

rasio ini karena masih terletak pada 

batas normal. Walaupun rasio ini 

menyatakan masih pada batas normal 
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tetapi rasio ini penting untuk diteliti 

karena rasio ini merupakan momok 

bagi sebagaian bank syariah di 

Indonesia. Secara keseluruhan bank 

syariah di Indonesia rasio Non 

Performing Financing masih dalam 

tahap normal tetapi dilihat secara 

kuartal Non Performing Financing 

yaitu pada kuartal I. adapun beberapa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

keadaan NPF ini sendiri antara lain: 

Financing to Deposi Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban 

operasional pendapatan operasional 

(BOPO) dan Inflasi. 

Rasio Financing to Deposi 

Ratio (FDR) merupakan rasio yang 

digunakan untuk menggukur komposisi 

jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana 

masyaraat dan modal sendiri yang 

digunakan (Kasmir, 2008: 290). Rasio 

FDR ini merupakan salah satu indikator 

besarnya pemberian kredit atau 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, 

maka semakin tinggi rasio FDR 

kemungkinan jumlah dana yang akan 

diberikan menjadi semakin meningkat. 

Hal ini juga menunjukan bahwa pada 

saat jumlah pembiayaan yang diberikan 

dan rasio FDR tinggi, kemungkinan 

laba yang diperoleh pun akan tinggi. Di 

sisi lain, semakin banyak jumlah 

pembiayaan yang diberikan 

menimbulkan risiko yang cukup tinggi 

terhadap penyaluran pembiayaan 

tersebut. Pada tahun 2017 FDR 

mengalami penurunan besar yaitu 

sebesar 6,34% dimana yang semula 

seilai 85,99% menjadi 79,65 Hal ini 

menggambarkan bahwa likuiditas pada 

bank mulai ada pelonggaran pada bank 

umum syariah yaitu mencapai 79,65% 

lebih rendah dari periode tahun lalu 

85,99%. 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

digunakan untuk mengukur kecukupan 

modal guna menutupi kemungkinan 

kegagalan dalam pemberian kredit. 

Capital adecuacy ratio adalah rasio 

yang memperhitungkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank 

di samping memperoleh dana–dana 

dari sumber–sumber di luar bank 

(Abdullah 2004:113). Hal ini diartikan 

bahwa semakin tinggi CAR maka 

pembiayaan yang beresiko akan 

menurun karena tertutupi oleh modal 

yang besar, sehingga semakin tinggi 

CAR maka NPF semakin menurun. 

Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

merupakan suatu rasio yang 

menggambaran keadaan yang efisiensi 

perbakan dalam melakukan 

kegiatannya. BOPO berkaitan erat 

dengan kegiatan operasi bank syariah 

dimana ketika adanya pembiayaan 

bermasalah beban operasional yang 

ditanggung akan meningkat sedangpan 

pendapatan operasional dari bagi hasil 

pembiayaan akan menurun (Mia dan 

Syaicu, 2016). Pada akhir mei 2017, 

BOPO bank umum syariah masih 

berada dalam level 92%, padahal bulan 

sebelumnya di posisi 92,31%yang 

menunjukkan bahwa tidak ada 

perbaikan besar. Hal ini Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) melihat industry 

perbankan syariah cenderung 

memperkuat rasio pencadangan 

terhadap pembiayaan, sehingga 
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menyebabkan BOPO masih tetap tinggi 

(Kontan.co.id). 

Inflasi gejala kenaikan harga 

yang berlangsung secara terus-

menerus. Kenaikan harga yang 

berlangsung sekali atau duakali saja 

lalu reda kembali, ini bukan diartikan 

Inflasi (Suherman, 2011:131). Inflasi di 

Indonesia sendiri tahun 2016 mencapai 

3,02% hal ini menunjukkan bahwa 

tahun 2016 inflasi di Indonesia 

terkendali dibandingkan tahun 2015. 

RERANGKA TEOROTIS YANG 

DIGUNAKAN DAN HIPOTESIS 

Bank Syariah 

Bank Syariah menurut UU No.21 tahun 

2008 adalah Bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah yang terdiri atas Bank Umum 

Syariah (BUS), Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS), Unit Usaha 

Syariah (UUS).  Bank Umum syariah 

merupakan salah satu bank syariah 

dimana kegiatannya memberikan jasa 

pada lalu lintas pembayaran. Bank 

syariah sendiri memilii sumber 

pendanaan dimana pendanaan ini di 

peroleh dari dari modal inti. Modal inti 

(core capital) adalah modal yang berasl 

dari pemilik bank yang terdiri dari 

modal disetor oleh pemegang saham, 

cadangan, dan laba ditahan. Dan untuk 

dana tambahan lainnya diperoleh dari 

mengeluarkan dan menjual tambahan 

modal baru (Amir dan Rukmana, 

2010:26). 

Pada sistem operasional bank syariah, 

pemilik dana menamkan modalnya 

tidak seakan-akan untuk mendapatkan 

bunga malainkan mendapatkan 

keuntungan bagi hasil.  Pembiayaan 

dalam perbankan syariah tidak menjual 

uang yang mengandalkan pendapatan 

bunga atas pokok pinjaman yang 

diinvestasikan, tetapi dari pembagian 

yang didapatkan dari pengusaha. 

Pendekatan bank syariah hampir sama 

dengan investment banking, dimana 

produk perbankan syariah adalah 

mudharabah (trust financing) dan 

musyarakah (partnership finncing). 

Non Performing Financing (NPF) 

Non Performing Financing atau kredit 

bermasalah merupakan pinjaman yang 

mengalami kesulitan dalam pelunasan 

atau kemungkinan kegagalan nasabah 

dalam membayar kewajibannya akibat 

adanya faktor-faktor eksternal di luar 

kemampuan debitur (Rosida, 2017). 

NPF adalah rasio yang 

membandingkan antara total kredit 

bermasalah terhadap total kredit yang 

disalurkan dalam bentuk persentase 

rasio ini digunakan untuk menggukur 

kemampuan manajemen bank dalam 

mengeloah kredit bermasalah yang 

diberikan oleh bank 

Financing to Deposi Ratio (FDR) 

Financing to Deposit Ratio (FDR) 

adalah rasio antara seluruh jumlah 

kredit yang diberikan bank dengan dana 

yang diterima oleh bank (Dendawijaya, 

2009:118). FDR menunjukkan 

seberapa jauh kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana yang dilakukan oleh 

pihak ketiga dengan mengandalkan 

kredit yang diberikan sebagai sumber 

likuiditasnya. 
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Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Menurut Abdullah (2004:113) CAR 

digunakan untuk mengukur kecukupan 

modal guna menutupi kemungkinan 

kegagalan dalam pemberian kredit. 

Capital adecuacy ratio adalah rasio 

yang memperhitungkan seberapa jauh 

seluruh aktiva bank yang mengandung 

risiko (kredit, penyertaan, surat 

berharga, tagihan pada bank lain) ikut 

dibiayai dari dana modal sendiri bank 

di samping memperoleh dana–dana 

dari sumber–sumber di luar bank. 

Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) 

Beban Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO) merupakan rasio 

efisiensi yang digunakan untuk 

mengukur bgaimana kemampuan 

manajemen bank dalam mengendalikan 

biaya operasional pada pendapatan 

operasional (Frianto, 2012:72). BOPO 

juga merupakan suatu rasio yang 

berkaitan erat dengan beban 

operasional, ketika biaya operasional 

meningkat tetapi pendapatan 

operasional menurun maka dapat 

dikatakan merugi pada pihak bank (Mia 

dan Syaicu, 2016). 

Inflasi 

inflasi ialah kenaikan tingkat harga 

secara keseluruhan. Dalam banyak 

literatur, inflasi didefinisikan sebagai 

kenaikan harga umum secara terus 

menerus dari suatu perekonomian 

(Kartika dan Wahibur 2017). Pengaruh 

perubahan inflasi terhadap NPF adalah 

inflasi yang tinggi akan menyebabkan 

menurunnya pendapatan riil 

masyarakat sehingga standar hidup 

masyarakat juga turun. 

Pengaruh FDR terhadap Non 

Performing Financing 

Rasio FDR ini merupakan salah satu 

indikator besarnya pemberian kredit 

atau pembiayaan yang disalurkan oleh 

bank, maka semakin tinggi rasio FDR 

kemungkinan jumlah dana yang akan 

diberikan menjadi semakin meningkat. 

Hal ini juga menunjukan bahwa pada 

saat jumlah pembiayaan yang diberikan 

dan rasio FDR tinggi, kemungkinan 

laba yang diperoleh pun akan tinggi. Di 

sisi lain, semakin banyak jumlah 

pembiayaan yang diberikan 

menimbulkan risiko yang cukup tinggi 

terhadap penyaluran pembiayaan 

tersebut. Dengan adanya batas waktu 

atas pengembalian pinjaman sehingga 

dana yang dipinjamkan akan menjadi 

bermasalah.  

Pengujian dari pengaruh Financial to 

Deposit Ratio (FDR) ini sebelumnya 

sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti 

terdahulu yaitu penelitian dari Euis 

Rosida (2017), Kartika dan Wahibur 

(2017), Haifa dan Dedi (2015), 

Anastasiou dkk (2016) menyatakan 

Berpengaruh pada NPF, sedangkan 

menurut Sri Wahyuni (2014), Mia 

Maraya (2016), Daisy dan Noven 

(2015), Candra Setiawan dkk (2016)   

tidak ada pengaruh FDR terhadap NPF. 

Pengaruh CAR terhadap Non 

Performing Financing 

Capital Adequacy Ratio (CAR) 

merupakan suatu indikator 

kemampuan suatu bank dalam 

menutupi penurunan aktiva dari akibat 
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kerugian yang disebabkan oleh aktiva 

yang beresiko. CAR sendiri yang 

menggambarkan kecukupan modal 

pada suatu bank, dimana CAR ini 

memperlihatkan seberapa jauh aktiva 

bank yang mengandung resiko yang 

dibiayai dari modal sendiri atau modal 

inti. Hal ini diartikan bahwa semakin 

tinggi CAR maka pembiayaan yang 

beresiko akan menurun karena 

tertutupi oleh modal yang besar, 

sehingga semakin tinggi CAR maka 

NPF semakin menurun. 

Penelitian ini tidak luput dari Hasil 

Penlitian terdahulu yang sudah 

melakukan pengujian Capital 

Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) dimana 

Mia Maraya (2016) dan Sri Wahyuni 

(2014), Candra Setiawan dkk (2016) 

CAR berpengaruh Negatif terhadap 

NPF, sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Haifa dan debi (2015) 

CAR tidak berpengaruh terhadap NPF. 

Pengaruh BOPO terhadap Non 

Performing Financing 

BOPO adalah rasio yang menunjukkan 

tingat efisiensi kinerja operasional 

bank. Melalui perbandingan BOPO 

dapat mengetahui seberapa efisienkah 

kinerja perusahaan tersebut yang dilihat 

dari seberapa besar beban operasional 

dan pendapatan operasional yang di 

dapat dari pembiayaan maupun produk-

produk bank lainnya. BOPO yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 

dibawah 90%, karena ketika BOPO 

diatas 90%  hingga mendekati 100% 

dikatagorikan tidak efisisen dalam 

menjalankan operasinya sehingga biaya 

tidak terkontrol yang mengakibatkan 

pendapatan menurun hingga dapat 

berujung pada menurunya kualitas 

pembiayaan. Rasio  

BOPO ini mengukur kemampuan 

manajeman bank dalam mengendalikan 

biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Jika rasio ini meningkat 

mencerminkan kurangnya kemampuan 

bank dalam menekan biaya operasional 

dan meningkatkan pendapatan 

operasionalnya yang dapat 

menimbulkan kerugian karena bank 

kurang efisien mengelola usahanya, 

sehingga semakin kecil Rasio BOPO 

maka biaya yang dikeluarkan lebih 

kecil daripada pendapatan yang 

diterima dan kualitas pembiayaanpun 

akan bertambah dan NPF pun 

menurun.Variabel BOPO ini jarang 

dilakukan oleh peneliti sebelumnya, 

pengujian variable BOPO terhadap 

Non Performing Financing ini 

dilakukan oleh Mia Maraya (2016). 

Penelitian ini menggunakan variabel 

BOPO agar mengetahui bagaimana 

pengaruhnya terhadap Non Performing 

Financing. 

Pengaruh Inflasi terhadap Non 

Performing Financing 

Inflasi dapat berpengaruh terhadap 

pembiayaan bermasalah, inflasi yang 

tinggi dan tidak stabil memberikan 

dampak negatif kepada kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. Inflasi yang 

tinggi menyebabkan menurunnya 

pendapatan riil masyarakat sehingga 

standar hidup masyarakat juga turun. 

Dengan meningkatnya inflasi maka 

mengakibatkan kemampuan nasabah 

dalam membayar cicilan nasabah juga 

akan terganggu (Rahmawulan, 2008). 
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Penelitian yang akan dilakukan ini 

sebelunya sudah ada pengujian tetang 

Variabel Inflasi yang berpengaruh 

terhadap Non Performing Financing 

(NPF) dimana menurut Daisy dan 

Noven (2015), miya maraya (2016), 

Haifa dan Dedi (2015), Anastasiou dkk 

(2016), Obna Abid dkk (2014), Bruna 

(2013) inflasi berpengaruh terhadap 

NPF, sedangkan menurut Kartika dan 

Wahibur (2017), Sri Wahyuni (2016), 

Candra Setiawan dkk (2016)  Inflasi 

tidak berpengaruh terhadap NPF. 

Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 1 

Rerangka pemikiran 

 

 

 

H1: Terdapat pengaruh Financial to 

Deposit Ratio terhadap Non 

Performing Financing. 

H2: Terdapat pengaruh Adquacy 

Capital Ratio (CAR) terhadap Non 

Performing Financing. 

H3: Terdapat pengaruh Beban 

Operasional Pendapatan (BOPO) 

Operasional terhadap Non Performing 

Financing. 

H4: Terdapat pengaruh Inflasi terhadap 

Non Performing Financing. 

METODE PENELITIAN 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang dipilih adalah bank 

umum syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia tahun 2014-2018. Pemilihan 

sampel menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria: 

1. Perusahaan sektor perbankan 

yang terdaftar sebagai perusahaan 

perbankan di bank Indonesia  

2. Mempublikasikan annual 

report periode 2014-2017. 
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3. Data perusahaan lengkap untuk 

seluruh variabel yang akan diteliti di 

dalam model dalam kurun waktu 

penelitian. 

Terdapat sebanyak 14 Bank 

Umum Syariah yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini. Sementara 

terdapat 13 data Bank Umum Syariah 

yang sesuai dengan kriteria pemilihan 

sampel. 

Data Penelitian  

Data pada penelitian ini adalah 

data sekunder. Dengan menggunakan 

metode pengumpulan data berupa arsip 

dan dokumentasi dari beberapa literatur 

yang sesuai dengan konsep penelitian. 

Data laporan keuangan yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan laporan 

keuangan yang terdapat di website 

masing-masing Bank Umum Syariah 

tahun 2014-2018 yang terdaftar di Bank 

Indonesia. 

Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini terdiri dari 2 

(dua) variabel yaitu variabel 

independen dan dependen. variabel 

independennya dalam penelitian ini 

yaitu Financing to Deposi Ratio (FDR), 

Capital Adequacy Ratio (CAR), Beban 

operasional pendapatan operasional 

(BOPO) dan Inflasi sedangkan untuk 

variabel dependen sendiri yaitu Non 

Prforming Financing (NPF). 

Definisi Operasional Variabel 

Financing to Deposit Ratio 

Financing to Deposit Ratio 

(FDR) merupakan salah satu rasio 

likuiditas untuk mengukur kemampuan 

membayar kembali penarikan yang 

dilakukan nasabah deposan dengan 

mengandalkan kredit yang diberikan 

sebagai sumber likuiditasnya. Semakin 

tinggi rasio ini maka semakin rendah 

likuiditasnya (Mia dan Syaichu, 2016). 

FDR dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹𝐷𝑅 =
Pinjaman yang diberikan

Dana Pihak ketiga
× 100 

Capital Adequacy Ratio 

CAR adalah rasio yang 
memperlihatkan seberapa jauh seluruh 
aktiva bank yang mengandung risiko 
(kredit, penyertaan, surat berharga, 
tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari 
dana modal sendiri bank, disamping 
memperoleh dana dana dari sumber-
sumber di luar bank, seperti dana 
masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-
lain (Dendawijaya, 2009:124). Dengan 
kata lain, CAR adalah rasio kinerjabank 
untuk mengukur kecukupan modal yang 
dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang 
mengandung atau menghasilkan risiko, 
misalnya kredit yang diberikan. Rasio ini 
dirumuskan sebagai berikut: 

𝐶𝐴𝑅 =
modal bank

𝐴𝑇𝑀𝑅
× 100 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (Bopo) 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (Bopo) adalah rasio 

perbandingan antara biaya operasional 

bank dengan pendapatan operasional 

bank itu sendiri, dimana rasio ini 

digunakan untuk mengukur tingkat 

efisiensi suatu bank dalam kegiatan 

operasionalnya. Menurut surat edaran 
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Bank Indonesia No.6/23/DPDN 

tanggal 31 mei 2004. 

𝐵𝑂𝑃𝑂 =
Biaya Operasional  

Pendapatan Operasional  
 

Inflasi 

Inflasi adalah gejala kenaikan 

harga yang berlangsung secara terus-

menerus. Kenaikan harga yang 

berlangsung sekali atau duakali saja 

lalu reda kembali, ini bukan diartikan 

Inflasi (Suherman, 2011:131)  

Persamaanya sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑠𝑖 =
𝐼𝐻𝐾𝑡 −  𝐼𝐻𝐾 𝑡−1

𝐼𝐻𝐾𝑡−1
× 100 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data akan menguji 

validitas dari data. Selanjutnya, ketika 

semua data sudah terkumpul maka 

peneliti akan melakukan analisis 

deskriptif menghitung variabel bebas 

dan variabel terikat, analisis regresi 

berganda, uji asumsi klasik,  koefisien 

determinasi , dan uji hipotesis simultan 

(F) dan parsial (T). Perhitungan 

Statistik akan menggunakan SPSS 25. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah analisis regresi linier 

berganda. Dalam pengolahan datanya, 

peneliti menggunakan SPSS 25 for 

windows. Analisis regresi linear 

berganda dalam penelitian ini digunkan 

untuk mengukur ada atau tidaknya 

pengaruh antara kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, 

komite audit, dewan komisaris, dan 

dewan direksi terhadap kinerja 

keuangan sebagai variabel dependen. 

Rumus regresi linear berganda menurut 

Imam (2018:96). 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan 

untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi agar data mudah dipahami. 

Menurut Imam (2018:19) statistik 

deskriptif memberikan gambaran dan 

penjelasan mengenai nilai rata-rata 

(mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range

Tabel 1 

Analisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

NPF 61 .0000 .1252 .037251 .0257034 

CAR 61 .1151 1.6307 .240389 .2089349 

FDR 61 .6944 4249.2353 70.530543 543.9454662 

BOPO 61 .6240 2.1740 .975600 .2546830 

sens. INFLASI 61 -.7330 .7640 -.007623 .1512931 

Valid N (listwise) 61     
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Pada tabel 1 pada variabel Non 

Performing Financing dapat dilihat 

nilai minimum dan maksimum  Non 

Performing Financing  dimiliki oleh 13 

bank. Nilai minimum ditunjukkan pada 

Bank Maybank Syariah 2017 sebesar 

0,000, hal ini menunjukkan bahwa 

Bank MayBank Syariah pada tahun 

2017 tidak memiliki permasalahan 

dalam pembiayaan macet dan kurang 

lancar.  Nilai maksimum ditunjukkan 

pada Bank Panin Syariah 2017 sebesar 

0,1252 dengan standart devisiasi 

0,0257034 dan rata-rata 0,037251  

menujukkan bahwa tidak ada sebaran 

yang bias dan bersifat homogen karena 

standart devisiasi lebih kecil dari rata-

rata NPF 

Pada variabel FDR dapat dilihat 

nilai minimum FDR dimiliki oleh Bank 

Aceh Syariah tahun 2017 sebesar 

0,6944 hal ini menunjukkan bahwa 

bank mengalami penurunan dalam 

jumlah kredit yang disalurkan kepada 

deposan, dibandingan dengan bank 

umum syariah yang lainnya. Nilai 

maksimum sebesar 4249,23530 yang 

dimiliki oleh Bank Maybank Syariah  

tahun 2018, hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan bank pada tahun 

tersebut mampu mengatasi jumlah 

kredit yang dilakukan bank 

dibandingkan dengan Bank Umum 

Syariah yang lainnya. Rata-rata nilai 

FDR sebesar 70,530543 dengan standar 

deviasi sebesar 543,9454662 dimana 

nilai standar deviasi ini lebih besar dari 

nilai rata-rata FDR. Standar deviasi 

yang lebih besar daripada nilai rata-rata 

FDR menunjukkan bahwa sebaran data 

penelitian yang besar atau adanya 

kesenjangan yang cukup besar dari 

FDR atau data bersifat heterogen. 

Pada variabel CAR dapat dilihat 

nilai minimun CAR dimiliki oleh Bank 

Panin tahun 2017 sebesar 0,1151 hal ini 

menunjukkan bahwa bank tersebut 

kurang optimal menampung kerugian 

yang dihadapi oleh bank dibandingkan 

bank umum syariah lainnya. Nilai 

maksimum sebesar 1,6307 yang 

dimiliki oleh Bank Maybank Syariah 

tahun 2018, hal ini menunjukkan 

bahwa kemampuan bank pada tahun 

tesebut mampu menampung kerugian 

yang dihadapi oleh bank dibandingan 

bank umum syariah yang lainnya. Rata-

rata nilai CAR sebesar 0,242705 

dengan standar deviasi sebesar 

0,2080163 dimana nilai standar deviasi 

lebih kecil daripada nilai rata-rata CAR 

menunjukkan bahwa tidak ada sebaran 

data yang bias dari CAR atau 

data bersifat homogen. 

variabel BOPO dapat dilihat 

nilai minimun BOPO dimiliki oleh 

Bank BTPN Syariah tahun 2017 

sebesar 0,6240 hal ini menunjukkan 

bahwa bank tersebut kurang optimal 

dalam kegiatan operasinya yang 

dihadapi oleh bank dibandingkan bank 

umum syariah lainnya. Nilai 

maksimum sebesar 2,1740 yang 

dimiliki oleh Bank Panin Syariah tahun 

2017, hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan bank pada tahun tesebut 

mampu melakukan kegiatan operasinya 

yang dihadapi oleh bank dibandingan 

bank umum syariah yang lainnya. Rata-

rata nilai BOPO sebesar 0,9755600 
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dengan standar deviasi sebesar 

0,2546830 dimana nilai standar deviasi 

lebih kecil daripada nilai rata-rata 

BOPO menunjukkan bahwa tidak ada 

sebaran data yang bias dari BOPO atau 

data bersifat homogen. 

Pada variabel Inflasi dapat 

dilihat nilai minimun Inflasi dimiliki 

oleh Bank Maybank Syariah tahun 

2017 sebesar -0,7330. Nilai maksimum 

sebesar 0,7640 yang dimiliki oleh Bank 

Maybank Syariah tahun 2016, hal ini 

menunjukkan bahwa kemampuan bank 

pada tahun tesebut mampu melakukan 

kegiatan operasinya yang dihadapi oleh 

bank dibandingan bank umum syariah 

yang lainnya. Rata-rata nilai Inflasi 

sebesar -0,07623 dengan standar 

deviasi sebesar 0,1512931  dimana nilai 

standar deviasi lebih besar daripada 

nilai rata-rata Inflasi menunjukkan 

bahwa tidak ada sebaran data yang bias 

dari inflasi atau data bersifat heterogen.  

Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum 

melaukan uji hipotesis. Uji asumsi 

klasik bertujuan untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi 

yang didapatkan memiliki ketepatan 

dalam estimasi, tidak bias, dan 

konsisten. 

 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan uji 

yang digunakan agar dapat mengetahui 

apakah nilai residual normal atau tidak 

dari model regresi pada variabel 

sehingga statistik lebih valid. Suatu 

data dikatakan normal apabila 

signifikannya ≥ 0,05 dan tidak 

berdistribusi normal jika siginifikan < 

0,05. 

Tabel 2  

Hasil Uji Normalitas 

 

Unstandardized 

Residual 

N 61 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,200c,d 

Sumber: Data diolah SPSS 25 

Berdasarkan Tabel 1 besarnya 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 

0,200, nilai signifikan tersebut lebih 

dari 0,05 (0,200>0,05). Hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa H0 diterima 

yang artinya data berdistribusi normal. 

 

2. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas yaitu guna 

menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar 

variabel independen.  

Tabel 3 

Hasil Uji Multikolonieritas  

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

CAR 0,244 4,095 

FDR 0,215 4,650 

BOPO 0,671 1,490 

sens. INFLASI 0,920 1,087 

Sumber: data diolah SPSS 25 
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Pada Tabel 3 diatas 

menunjukkan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, komite audit, dewan 

komisaris, dan dewan direksi yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak 

ada variabel yang mempunyai nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) ≥ 10 dan 

nilai tolerance ≤ 0,10, maka hal ini 

dalam persamaan regresi tidak terjadi 

multikolineritas. 

3. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

liner ada korelasi antar kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Model regresi yang baik 

adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Cara yang dapat 

digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dalam penelitian 

ini yaitu dengan uji Durbin-Watson 

dengan ketentuan apabila DW berada 

diantara dU dan 4-DW atau 

dU<DW<4-dU. 

Tabel 4 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 Sumber: data diolah SPSS 25 

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa 

Durbin-Watson (DW) sebesar 1,840, 

berdasarkan tabel Durbin-Watson 

dengan data N=61 dan variabel 

independen 4 (k=4) didapatkan nilai dU 

sebesar 1,7281 maka dapat disimpulkan 

bahwa data tidak ada autokorelasi 

positif dan negatif atau dapat 

disimpulkan tidak ada autokorelasi 

dengan hasil 1,7281<1,8400<2,2719. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini ntuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi 

perbedaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. 

Apabila varians  dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas.  

Tabel 5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa 

nilai signifikan dari 4 variabel tersebut 

> 0,05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini 

menunjukkan tidak adanya indikasi 

heteroskedastisitas atau dapat disebut 

dengan homokedastisitas. 

Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikasi F 

Uji statistik F bertujuan untuk 

menunjukkan apakah variabel 

independen (variabel bebas) yang 

Model Durbin-Watson 

1 1,840 

Model  Sig. 

constant .201 

CAR .695 

FDR .316 

BOPO .679 

INFLASI .246 
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dimasukkan dalam model memiliki 

pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau 

menguji apakah persamaan regresi fit 

atau model persamaan regresi tidak fit. 

Dalam pengujian ini untuk 

menentukkan sigifikan α = 0,05 (5%). 

Pengambilan keputusan dalam uji ini 

adalah dengan melihat nilai. Jika nilai 

signifikan < 0,05 maka H0 ditolak yang 

artinya model regresi fit. Sedangkan, 

apabila ≥ 0,05 maka H0 diterima yang 

artinya model regresi tidak fit. 

Tabel 6 

Hasil Uji Signifikasi F 

Model F Sig. 

Regression 22.549 .000b 

Sumber: data diolah SPSS 25 

Uji Anova atau F test pada tabel 

6 didapatkan nilai F hitung sebesar 

22,594 dengan nilai signifikansi 0,000. 

Karena nilai signifikansi lebih kecil 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa CAR, FDR, BOPO dan 

sens.Inflasi berpengaruh secara 

bersama-sama (simultan) terhadap Non 

Performing Financing dan dinyatakan  

fit. 

2. Uji Koefisien Determinasi 

(R2) 

Koefisien determinasi (R2) 

pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (pengaruh variabel 

independen) dalam menerangkan 

variasi variabel dependen.Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol 

dan satu. 

 

Tabel 7 

Hasil Uji R2 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

1 0,785
a 

0,617 0,590 

Sumber: data diolah SPSS 25 

Dari hasil output SPSS yaitu 

Tabel 7 menjelaskan bahwa besarnya 

adjusted R2 adalah 0,590 atau 59%. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 

bahwa variabel independen yaitu CAR, 

FDR, BOPO dan sens.Inflasi mampu 

mempengaruhi Non Performing 

Financing 59%. Sedangkan, sisanya 

(100% - 59% = 41%) dipengaruhi oleh 

variabel-variabel lainnya 

3. Uji Statistik t (Uji t) 

Uji Statistik t pada dasarnya 

untuk menguji hipotesis ada atau 

tidaknya pengaruh variabel bebas 

(CAR, FDR, BOPO dan sens.Inflasi) 

secara parsial terhadap variabel terikat 

(Non Performing Financing). Jika 

signifikan  0,05 maka H0 ditolak, yang 

artinya variabel bebas berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikat 

secara parsial, namun signifikan  0,05 

maka H0 diterima, yang artinya variabel 

bebas tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel terikat 

secara parsial. 
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Tabel 8 

Hasil Analisis Signifikansi Parsial (Uji t) 

Model T Sig. Keterangan 

1 (Constant) -1,270 0,209  

FDR 0,471 0,639 Tidak Berpengaruh 

CAR -4,587 0,000 Berpengaruh 

BOPO 7,433 0,000 Berpengaruh 

Sens.INFLASI 0,839 0,405 Tidak Berpengaruh 

Sumber: data diolah 

Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linear berganda 

dilakukan untuk mengetahui ke empat 

variabel independen, yaitu CAR, FDR, 

BOPO dan sens.Inflasi dapat digunakan 

untuk  Non Performing Financing pada 

bank umum syariah yang terdaftar di 

Bank Indonesia 2012-2018. 

Pada pengujian regresi pada 

spss sehingga pada Tabel 8 dapat dibuat 

model persamaan regresi sebagai 

berikut: 

NPF = -0,014-

0,944CAR+3,9699FDR+0,076BOPO+

0,12sens.inflasi +e 

Dari model persamaan regresi 

linear di atas dapat dilihat dan di 

intepretasikan sebagai berikut: 

1. Konstanta sebesar -0,014: 

artinya jika CAR, FDR, BOPO 

dan sens.Inflasi dianggap 

konstan, maka Non Performing 

Financing turun sebesar -0,014. 

2. Koefisien regresi variabel CAR 

-0,944: artinya jika independen 

lainnya tetap dan CAR 

mengalami penurunan sebesar 1 

satuan, maka Non Performing 

Financing akan mengalami 

penurunan sebesar -0.94. 

3. Koefisien regresi variabel FDR 

3,9699: artinya jika independen 

lainnya tetap dan FDR 

mengalami kenaikan sebsar 1 

satuan, maka Non Performing 

Financing akan mengalami 

kenaikan sebesar 3,9699.  

4. Koefisien regresi variabel 

BOPO 0,76: artinya jika 

independen lainnya tetap dan 

BOPO mengalami penurunan 

sebesar 1 satuan, maka Non 

Performing Financing akan 

mengalami penurunan sebesar 

0,76.  

5. Koefisien  regresi variabel 

sens.inflasi -0,012: artinya jika 

independen lainnya tetap dan 

sens.inflasi mengalami 

kenaikan sebsar 1 satuan, maka 

Non Performing Financing 

akan mengalami kenaikan 

sebesar -0,012.  

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui CAR, FDR, BOPO, 
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sens.Inflasi  terhadap Non Performing 

Financing pada Bank Umum Syariah 

yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 

2014-2018. Hasil dari uji t 

menunjukkan bahwa variabel CAR dan 

BOPO berpengaruh Non Performing 

Financing. Sedangkan, variabel FDR 

dan Sens.inflasi tidak berpengaruh 

terhadap Non Performing Financing. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0,000  0,05 

dengan nilai F hitung menunjukkan 

sebesar 22,549. 

Pengaruh Financing Deposit Ratio 

terhadap Non Perfoming Financing 

Rasio FDR ini merupakan salah 

satu indikator besarnya pemberian 

pembiayaan yang disalurkan oleh bank, 

maka semakin tinggi rasio FDR 

kemungkinan jumlah dana yang akan 

diberikan menjadi semakin meningkat. 

Hal ini juga menunjukan bahwa pada 

saat jumlah pembiayaan yang diberikan 

dan rasio FDR tinggi, kemungkinan 

laba yang diperoleh pun akan tinggi. 

Ketentuan Bank Indonesia mengenai 

FDR yaitu rasio FDR kisaran 80% 

sampai 100% dikatakan FDR itu sangat 

baik, FDR dikatakan tidak baik jika 

melapaui batas diatas 100% dan 

dibawah 80%. Menurut hasil penelitian 

telah diuraikan di atas, diperoleh hasil 

uji t untuk variabel FDR sebesar 0,471 

dengan signifikansi 0,639 > 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis kedua dalam penelitian ini 

ditolak artinya FDR tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Financing rata-rata NPF 

tahun 2017 melampaui batas normal 

yang menujukkan bahwa pembiayaan 

bermasalah ini tinggi, tetapi rata-rata 

FDR tahun 2017 masih dalam katagori 

normal yaitu 83%  maka ketika 

pembiayaan bermasalah meningkat 

rasio FDR ini tidak berpengaruh oleh 

keadaan pembiayaan yang macet 

karena variable ini bukan termasuk 

variable yanga ada pada total 

pembiayaan 

Pengaruh Capital Adequacy Ratio 

terhadap Non Perfoming Financing 

CAR digunakan untuk 

mengukur kecukupan modal guna 

menutupi kemungkinan kegagalan 

dalam pemberian kredit.Sumber utama 

modal bank syariah didapatkan dari 

modal inti atau modal sendiri dan kuasi 

ekuitas. Modal inti inilah sebagai 

penyangga kerugian dalam bank 

syariah, dimana rasio kecukupan modal 

ini dinyatakan dengan CAR. Capital 

Adequacy Ratio (CAR) merupakan 

suatu indikator kemampuan suatu bank 

dalam menutupi penurunan aktiva dari 

akibat kerugian yang disebabkan oleh 

aktiva yang beresiko. Hasil penelitian 

yang telah diuraikan di atas, diperoleh 

hasil uji t untuk variabel CAR sebesar -

4,587 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan  bahwa  

hipotesis pertama dalam penelitian ini 

diterima artinya CAR memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Financing, tetapi koefisien 

variabel CAR ini memiliki hubungan 

negative Non Performing Financing 

yang ditunjukkan dari hasil t sebesar -

4,587. Hal ini diartikan bahwa semakin 

tinggi CAR maka pembiayaan yang 

beresiko akan menurun karena tertutupi 

oleh modal yang besar, sehingga ketika 
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CAR mengalami kenaikan maka Non 

Performing Financing akan mengalami 

penurunan dan sebaliknya, apabila 

CAR menurun Non Performing 

Financing akan mengalami kenaikan.  

Pengaruh Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional terhadap 

Non Perfoming Financing 

 BOPO yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia yaitu dibawah 90%, 

karena ketika BOPO diatas 90%  

hingga mendekati 100% dikatagorikan 

tidak efisisen dalam menjalankan 

operasinya sehingga biaya tidak 

terkontrol yang mengakibatkan 

pendapatan menurun hingga dapat 

berujung pada menurunya kualitas 

pembiayaan. Menurut hasil penelitian 

yang telah diuraikan di atas, diperoleh 

hasil uji t untuk variabel BOPO sebesar 

0,76 dengan signifikansi 0,000 < 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini 

diterima artinya BOPO memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Financing. Rasio BOPO ini 

mengukur kemampuan manajeman 

bank dalam mengendalikan biaya 

operasional terhadap pendapatan 

operasional. Jika rasio ini meningkat 

mencerminkan kurangnya kemampuan 

bank dalam menekan biaya operasional 

dan meningkatkan pendapatan 

operasionalnya yang dapat 

menimbulkan kerugian karena bank 

kurang efisien mengelola usahanya, 

sehingga semakin kecil Rasio BOPO 

maka biaya yang dikeluarkan lebih 

kecil daripada pendapatan yang 

diterima dan kualitas pembiayaanpun 

akan bertambah. Hal ini dapat diartikan 

Semakin tinggi BOPO maka Non 

Performing Financing akan semakin 

meningkat. Biaya operasional bank 

syariah yang terlalu tinggi tidak akan 

mendatangkan keuntungan bagi bank 

syariah. Pendapatan bank syariah yang 

tinggi dengan biaya operasional yang 

rendah dapat menekan rasio BOPO 

sehingga bank syariah berada pada 

posisi sehat. 

Pengaruh Inflasi terhadap Non 

Perfoming Financing 

inflasi ialah kecenderungan dari 

harga harga untuk naik secara terus 

menerus. Selain terjadi secara terus 

menerus, kenaikan harga bisa disebut 

dengan inflasi apabila kenaikan harga 

tersebut mencakup keseluruhan jenis 

barang Secara teoritis, ketika terjad 

inflasi meningkat maka akan 

menurunkan rasio NPF (Suherman 

2011:131). Menurut hasil penelitian 

telah diuraikan di atas, diperoleh hasil 

uji t untuk variabel inflasi sebesar -

0,839 dengan signifikansi 0,405 > 0,05. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa 

hipotesis keempat dalam penelitian ini 

ditolak artinya Inflasi tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap Non 

Performing Financing. Inflasi 

membawa Pada saat terjadinya inflasi, 

ada pihak yang akan  diuntungkan dan 

dirugikan. Hal ini Bank termasuk 

dalam pihak yang dirugikan karena 

pengembalian kredit dari nasabah tidak 

meningkat itu bagi bank konvensional, 

sedangkan bank syariah sendiri tidak 

terpengaruh oleh inflasi karena bank 

syariah memiliki daya tahan yang lebih 

kuat dibandingkan bank konvensiaonal. 

Dalam skema bank syariah memiliki 2 
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katagori yaitu: profit sharing  dan 

distribusi (jual beli dan sewa 

menyewa), sehingga kegiatan bank 

syariah dikatagorikan sebagai 

invesmant bangking dan commercial 

bankig. Dan juga bank syariah 

menjalankan operasionalnya 

mengganti suku bunga dengan bagi 

hasil , sehingga dampak inflasipun 

berkurang. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh CAR, FDR, 

BOPO dan Inflasi terhadap Non 

Performing Financing dengan tahun 

penelitian 2014-2018. Populasi dan 

sampel penelitian ini adalah Bank 

Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia sebanyak 13 bank dan 

mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan secara lengkap pada tahun 

2014-2018. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan purposive 

sampling. Teknik data yang dilakukan 

pada penelitian ini menggunakan 

analisis uji statistik dengan 

menggunakan metode linear berganda 

serta beberapa pengujian sebelumnya 

yaitu: uji asumsi klasik, dan uji 

hipotesis (uji t dan uji F). Dari 13 

sample bank selama 5 tahun jumlah 

data yang dikumpulkan berjumlah 65 

data. Namun ada 4 data yang telah 

outlier yang dilakukan selama 2 kali 

diantaranya adalah Bank Jabar Banten 

Syariah tahun 2016, Bank Jabar banten 

tahun 2017, Bank Maybank Syariah 

tahun 2014, dan Bank Maybank 

Syariah tahun 2015. 

Berdasarkan hasil pengujian 

statistik dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dalam pegujian uji F 

menunjukkan model Fit/ baik, 

sedangkan dalam uji-t menunjukkan 

hasil antara lain : 

1. Hasil hipotesis a yang menguji 

Financing Deposit Ratio 

terhadap Non Performing 

Financing, bahwa Financing 

Deposit Ratio tidak 

berpengaruh terhadap Non 

Performing Financing. Hal ini 

disebabkan karena FDR 

merupakan rasio likuiditas 

dimana semakin tinngi rasio 

FDR maka laba yang diperoleh 

tinggi tetapi tidak 

mempengaruhi pembiayaan 

dikarnakan bukan termasuk 

variable total pembiayaan  

2. Hasil hipotesis  yang menguji 

Captal Adequacy Ratio 

terhadap Non Performing 

Financing yaitu Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh 

terhadap Non Performing 

Financing. CAR memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

Non Performing Financing, 

tetapi koefisien variabel CAR 

ini memiliki hubungan negative 

Non Performing Financing. Hal 

ini dikarenakan variable CAR 

ini mampu menutupi 

pembiayaan yang memiliki 

resiko kurang lancar dan 

pembiayaan macet akan 

tertutup oleh modal sendiri jadi 

semakin tinggi CAR maka Non 

Performing Financing (NPF) 

akan menurun. 
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3. Hasil hipotesis yang menguji 

Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional terhadap 

Performing Financing, 

bahwaBiaya Operasional 

Pendapatan Operasional 

berpengaruh terhadap Non 

Performing Financing. Rasio 

Bopo yang meningkat 

mencerminkan kurangnya 

kemampuan bank dalam 

menekan biaya operasional dan 

meningkatkan pendapatan 

operasionalnya yang dapat 

menimbulkan kerugian karena 

bank kurang efisien mengelola 

usahanya, sehingga semakin 

kecil Rasio BOPO maka biaya 

yang dikeluarkan lebih kecil 

daripada pendapatan yang 

diterima dan kualitas 

pembiayaanpun akan 

bertambah 

4. Hasil hipotesis yang menguji 

Inflasi terhadap Performing 

Financing, bahwa Inflasi tidak 

berpengaruh Non Performing 

Financing. Bank syariah sendiri 

tidak terpengaruh oleh inflasi 

karena bank syariah memiliki 

daya tahan yang lebih kuat 

dibandingkan bank 

konvensiaonal. Dalam skema 

bank syariah memiliki 2 

katagori yaitu: profit sharing  

dan distribusi (jual beli dan 

sewa menyewa), sehingga 

kegiatan bank syariah 

dikatagorikan sebagai 

invesmant bangking dan 

commercial bankig. Dan juga 

bank syariah menjalankan 

operasionalnya mengganti suku 

bunga dengan bagi hasil , 

sehingga dampak inflasipun 

berkurang. 

 

Keterbatasan 

1. Bank syariah yang dijadikan 

sampel dipilih 13 dari 14 bank, 

karena satu bank tidak dapat 

memenuhi kriteria sampel yaitu 

bank BPD Nusa Tenggara Barat 

Syariah dimana bank ini hanya 

menyajikan laporan keuangan 

tahun 2016-2018. 

2. Metode statistik hanya uji 

normalitas data, uji F, uji 

koefisien determinasi (R2)  dan  

uji  t  (uji  hipotesis).  Peneliti  

mengalami  kesulitan  dalam 

melakukan  uji  normalitas  

karena  data  dianalisis  tidak  

normal,  sehingga data  dalam  

penelitian  ini  perlu  dilakukan  

screening  dengan  cara 

mendeteksi data outlier dengan 

menggunakan Zscore. 

3. Penelitian ini menggunakan 

rasio Non Performing 

Financing sebagai ukur dari 

pembiayaan bermasalah. Tetapi 

Non Performing Financing 

yang di gunakan pada laporan 

ini menggunakan Non 

Performing Financing gross. 

4. Penelitian ini mengambil data 

semua variable dari exsekutif 

summary karena ada beberapa 

data perbankan yang tidak 



 

19 
 

disajikan dalam laporan 

keuangan tetapi disajikannya 

dalam bentuk rasio. 

Saran 

1. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya menambah variable 

lainnya seperti variable makro 

Surat Berharga Bank Indonesia 

(SBIS), Gross Domestic bruto 

(GDP) dan nilai Kurs. 

2. Penelitian selanjutnya 

sebaiknya juga menambahkan 

variable mikro seperti: Dana 

Pihak Ketiga (DPK) dan Retrun 

on Asset (ROA) 

3. Sebaiknya penelitian kedepan 

menggunakan perbandigan 

antra Non Performing 

Financing (NPF) nett dan Non 

Performing Financing (NPF) 

gross. 
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