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ABSTRAK 

 

Ade Wahyudin:   Pengaruh Aktiva Produktif Bermasalah dan Net Operating 

Margin (NOM) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. 

Bank Negara Indonesia Syariah 

Kualitas aktiva dinilai dengan menggunakan komponen Aktiva Produktif 

Bermasalah, yaitu rasio yang menunjukkan besarnya Aktiva Produktif Bermasalah 

terhadap aktiva produktif yang dimiliki. Sementara Net Operating Margin 

merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan aktiva produktif dalam 

menghasilkan laba. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap profitabilitas suatu 

bank yaitu Net Profit Margin. Adapun Net Profit Margin (NPM) merupakan salah 

satu faktor untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

bersihnya terhadap total pendapatan operasionalnya. Dengan demikian besarnya 

NPM akan mempengaruhi laba-rugi bank tersebut. Hal ini mendorong 

dilakukannya penelitian untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Net Profit Margin (NPM). 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui seberapa besar pengaruh 

Aktiva Produktif Bermasalah terhadap Net Profit Margin pada PT. Bank Negara 

Indonesia Syariah; (2) Mengetahui seberapa besar pengaruh Net Operating Margin 

(NOM) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Bank Negara Indonesia 

Syariah; (3) Mengetahui seberapa besar pengaruh Aktiva Produktif Bermasalah dan 

Net Operating Margin (NOM) terhadap Net Profit Margin (NPM) pada PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah. 

Net Profit Margin dipengaruhi oleh pendapatan, pendapatan ini diperoleh 

bank dari pemanfaatan dana pihak ketiga yang kemudian di investasikan kembali 

dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga pemikiran Aktiva Produktif Bermasalah 

berpengaruh terhadap NPM didasari atas aktiva bermasalah yang tinggi dapat 

mengurangi pendapatan bank kemudian laba atau profitabilitas bank tersebut akan 

mengalami penurunan. Kemudian ketika Net Operating Margin mengalami 

penurunan maka akan berdampak penurunan pula pada Net Profit Margin. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah 

data sekunder yang diperoleh dari laporan publikasi BNI Syariah per triwulan 

selama tiga tahun yakni 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi 

sederhana, regresi berganda, uji t, uji F, Korelasi Pearson Product Moment dan 

Koefisien determinasi. Hasil analisis diolah melalui SPSS For Windows Versi 25. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Aktiva Produktif 

Bermasalah  berpengaruh positif dan signifikan terhadap NPM. Sedangkan NOM 

secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap NPM. Adapun 

secara simultan Aktiva Produktif Bermasalah dan NOM berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap NPM. 
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