
 

 

ABSTRAK 

 

Cita Puji Bestari,Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing 

(NPF) terhadap Return on Equity (ROE) pada PT. Bank BNI Syari’ah 

periode Periode 2012-2014. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan bahwa Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Return on Equity (ROE) pada PT. Bank 

BNI Syari’ah. Selain itu terjadi penyimpangan antara teori dengan praktiknya dilapangan, pada 

triwulan dua dan empat tahun 2012 pada triwulan satu dan dua tahun 2013 dan pada triwulan satu 

dua dan empat pada tahun 2014. Oleh karena itu penulis akan meneliti seberapa besar Return on 

Equity (ROE) di PT. Bank BNI Syari’ah dipengaruhi oleh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan 

Non Performing Financing (NPF). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh FDR terhadap ROE 

secara parsial, 2) pengaruh NPF terhadap ROE secara parsial, dan 3) pengaruh FDR dan NPF 

secara simultan terhadap ROE pada PT. Bank BNI Syari’ah periode 2012-2014. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi triwulan PT. Bank BNI 

Syari’ah periode 2012-2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi, korelasi PPM, 

koefisien determinasi, uji t dan uji F dengan perhitungan manual dan alat pengolah data yaitu 

melalui program SPSS Versi 16.00. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa FDR, NPF dan ROE pada PT. Bank BNI 

Syari’ah mengalami fluktuasi. 1) FDR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan 

nilai thitung> ttabel(2,757 > 2,228), 2) NPF secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap ROE dengan nilai -thitung < ttabel (-4,573 < 2,228). 3) Secara simultan FDR dan NPF 

berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan nilai Fhitung> Ftabel (14,677 > 4,26). Nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,765 atau 76,5 persen, hal tersebut menunjukkan bahwa FDR dan NPF 

memberikan pengaruh terhadap ROE sebesar 76,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 23,5 persen 

dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain diluar model penelitian. 

 

Kata Kunci: Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, dan Return on Equity. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


