
 

 

ABSTRAK 
 

Muhammad Agathon Ardiu. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) 
dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Return On Equity (ROE) pada Bank 
Pembiayaan Rakyat Syari’ah PNM Mentari Garut. 

Penelitian ini dilakukan berdasarakn pemikiran pokok yang mencantumkan 
Non Performing Financing (NPF) dan  Financing to Deposit Ratio (FDR) yang 
berpengaruh Terhadap Return On Equity (ROE)  pada PT. BPRS PNM Mentari 
Garut. Penelitian ini dilakukan juga diperkuat dengan melihat laporan keuangan 
BPRS PNM Mentari yang terus menaik secara signifikan dari tahun ketahun 
berikutnya, diikuti dengan rasio keuangan terutama NPF dan FDR yang dikuti juga 
berubahnya ROE. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar 
pengaruh Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Depoasit Ratio (FDR) 
terhadap Return On Equity (ROE) di PT. BPRS PNM Mentari Garut. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap ROE 
secara parsial, pengaruh FDR terhadap ROE secara parsial, pengaruh NPF terhadap 
FDR secara parsial, dan pengaruh NPF dan FDR terhadap ROE secara simultan di 
PT. BPRS PNM Mentari Garut. 

ROE merupakan rasio untuk mengukur kemampuan mengahasilkan laba dari 
modal tertentu dengan kata lain ROE adalah ukuran profitabilitas dilihat dari sudut 
pandang pemegang saham. Berkembangnya suatu BPRS juga dilihat dari peningkatan 
ROE pada BPRS tersebut karena peningkatan ROE yang signifikan disebut 
kemenangan atau keuntungan BPRS tersebut. Disebut kemenangan atau keuntungan 
yang beras karena hasil yang diterima adalah hasil bersih setelah pajak yang ada di 
BPRS tersebut sehingga tujuan BPRS tersebut tercapai yaitu menghasilkan laba yang 
besar. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Tahunan PT. BPRS 
PNM Mentari Garut periode 2010 sampai 2013. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi, korelasi, dan koefisien determinasi, uji t-statistik, F-statistik 
dilengkapi uji asumsi. 

Hasil penilitian ini menujukan bahwa NPF terbukti tidak berpengaruh 
signifikan terhadap ROE dimana besarnya pengaruh NPF sebesar -2,076 < 2,145  
terhadap ROE, FDR terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dimana 
besarnya pengaruh FDR sebesar -0,901 < 2,145 terhadap ROE, NPF terbukti tidak 
berpengaruh signifikan terhadap FDR dimana besarnya pengaruh NPF sebesar -
0,3140 < 2,145  terhadap FDR, dan besarnya Fhitung adalah 2,4334 sehingga Fhitung 
≤ Ftabel, 2,4334 ≤ 3,80  yang artinya terima Ho atau Ha ditolak artinya tidak 
signifikan dimana tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara NPF dan 
FDR terhadap ROE pada  PT. PNM Mentari Garut. 
 
 
 

 
  


