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ABSTRAK 

Nahjie Aswab Masalik : Biaya Operasional per Pendapatan Operasional 

(BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap 

Net Operating Margin (NOM) PT. Bank Syariah Bukopin 

periode 2014-2019 

NIM          : 116307099 
Kondisi keuangan perbankan Syariah secara umum masih pada tahap 

pertumbuhan, akan tetapi perbankan syariah mampu menunjukan eksistensinya 

dan terus mengalami pertumbuhan dalam menghadapi berbagai situasi 

perekonomian. Profitabilitas atau rentabilitas merupakan faktor utama yang selalu 

diperhatikan dalam menjalankan usaha.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Pengaruh Biaya Operasional 

per Pendapatan Operasional (BOPO terhadap Net Operating Margin (NOM)  PT. 

Bank Syariah Bukopin periode 2014-2019 secara parsial, 2). Pengaruh Financing 

to Deposit Ratio (FDR) terhadap Net Operating Margin (NOM) PT. Bank Syariah 

Bukopin periode 2014-2019 secara parsial, serta 3). pengaruh Biaya Operasional 

per Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) 

Terhadap Net Operating Margin (NOM) PT. Bank Syariah Bukopin periode 

2014-2019 secara simultan. 

BOPO termasuk rasio rentabilitas keberhasilan bank didasarkan pada 

penelitian kuantitatif. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Semakin kecil BOPO juga 

berpengaruh untuk melihat kinerja perusahaan. FDR sebagai rasio likuiditas bank 

syariah. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemapuan likuiditas bank. 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian menggunakan uji asumsi klasik, uji 

analisis yaitu dengan analisis regresi, analisis korelasi pearson product moment, 

koefisien determinasi, dan uji hipotesis (uji t dan uji f). Analisis pada penelitian 

ini didukung dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 24. Data 

yang digunakan adalah data sekunder dari PT. Bank Syariah Bukopin periode 

2014-2019. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Biaya Operasional 

per Pendapatan Operasional tidak berpengaruh signifikan terhadap Net Operating 

Margin (NOM)..dengan perbandingan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔˂ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (-1,356 ˂2,073) 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,189 ˃ 0,05 Sedangkan financing to Deposit 

ratio (FDR) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Net Operating Margin 

(NOM) dengan nilai t hitung > t tabel (4,437 > 2.037). Adapun secara simultan 

Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh yang tidak signifikan terhadap Net Operating Margin 

(NOM). dengan hasil pengujian hipotesis diperoleh Fhitung > Ftabel atau 11,781 

> 3,47. 
Kata kunci: Biaya Operasional per Pendapatan Operasional (BOPO), Financing to 

Deposit Ratio (FDR), Net Operating Margin (NOM). 


