
 

 

ABSTRAK 

 

Siti Jubaedah,Pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap 

Return On Asset (ROA) di Bank Pembiayaan  Rakyat Syariah (BPRS) PNM Al Ma’soem 

Rancaekek Bandung. 

 

Lembaga keuangan atau perbankan syariah dalam meningkatkan sebuah pendapatan menjadi 

salah satu tujuan dari perbankan atau lembaga keuangan itu sendiri. Tercapainya tujuan tersebut 

ditentukan oleh efisiensi kinerja operasional bank, rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi 

operasi adalah Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO digunakan untuk 

mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Setiap 

peningkatan biaya operasional akan berakibat pada berkurangnya laba sebelum pajak yang pada 

akhirnya akan menurunkan laba atau profitabilitas bank tersebut. BOPO di BPRS PNM Al 

Ma’soem  Rancaekek Bandung adanya ketidak sesuaian antara yang seharusnya dengan yang 

terjadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional per Pendapatan 

Operasional (BOPO) Terhadap Return On Asset (ROA) di BPRS PNM Al Ma’soem Rancaekek 

Bandung. 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Biaya Operasional per Pendapatan 

Operasional (BOPO) (X) sebagai variabel independen dan Return On Asset (ROA) (Y) sebagai 

variabel dependen. Adapun populasi dalam penelitian  ini adalah laporan keuangan BPRS PNM 

Al Ma’soem Rancaekek Bandung. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 

laporan neraca dan laporan laba rugi  sebanyak 15 buah sampel data dengan kapasitas triwulan 

mulai dari tahun 2010 sampai 2013. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif-analitis-verifikatif 

pendekatan kuantitatif. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji 

asumsi klasik, analisis regresi linier sederhana, korelasi, koefisien determinasi, serta pengujian 

hipotesis menggunakan uji t dan pengolahan data dibantu dengan software SPSS 18 for windows. 

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh persamaan regresi Y = 8,453 – 0,091 X, dengan 

nilai koefisien korelasinya yaitu r = 0,480 artinya bahwa tingkat hubungan Biaya Operasional per 

Pendapatan Operasional (BOPO) (X) Terhadap Return On Asset (ROA) (Y) di BPRS PNM Al 

Ma’soem Rancaekek Bandung  bersifat positif dan sedang, karena interpretasinya berada diantara 

0,40-0,599. Selanjutnya dilihat dari  koefisien determinasi BOPO dapat memberikan pengaruh 

sebesar 23,1% terhadap ROAsedangkan sisanya sebesar 76,9%dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti. sedangkan dari Uji Hipotesis atau statistik t menghasilkan t hitung 

sebesar -1,975 dan t tabel sebesar -2,160, ini menunjukan tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

antara BOPO terhadap ROA. 

 

Kata kunci: Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan Return On Asset (ROA). 
 


