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ABSTRAK 

 

Eka Yunia Resanti: Pengaruh Non Perfoming Financing (NPF) dan Biaya 

Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap 

Capital Adequacy Ratio (CAR) Pada Bank Syari’ah 

Mandiri Tbk. 
 

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa Non Perfoming Financing 

(NPF) dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh 

terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Syari’ah Mandiri. Hal 

tersebut semakin diperkuat dengan melihat data rasio keuangan Bank Syari’ah 

Mandiri yang selalu fluktuatif diantara NPF dan BOPO yang diikuti berubahnya 

nilai CAR. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar 

pengaruh NPF dan BOPO terhadap CAR pada Bank Syari’ah Mandiri Tbk. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh NPF 

secara parsial terhadap CAR, pengaruh BOPO secara parsial terhadap CAR, dan 

pengaruh NPF dan BOPO secara simultan terhadap CAR. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Triwulan selama enam tahun Bank Syari’ah Mandiri. Teknik analisis yang 

digunakan adalah regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) dan uji signifikansi simultan 

(uji F). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR sebesar 0,558 dengan melihat tabel interval koefisien 

tingkat hubungannya sedang. Sedangkan BOPO secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap CAR sebesar 0,482 dengan melihattabel interval koefisien 

tingkat hubungannya sedang. Secara simultan NPF dan BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap CAR sebesar 0,560 dengan melihat tabel interval koefisien 

tingkat hubungannya sedang. Jika mengacu kepada tingkat koefisien determinasi 

atau besarnya kontribusi apabila ditentukan dengan nilai tingkat signifikannya 

sebesar 2,5%. Maka hasilnya menunjukkan bahwa NPF dan BOPO berpengaruh 

signifikan terhadap CAR dengan tingkat signifikannya sebesar 9,8% dan sisanya 

sebesar 90,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian 

ini. Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian tidak 

ditemukan variabel yang menyimpang dari SPSS, hal ini menunjukkan bahwa 

data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk menggunakan model persamaan 

regresi linier berganda. 
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