
 

 

 

ABSTRAK 

 

Mayang Bundo: Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non 

Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Equity 

(ROE) Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-2016 

 

Bank Syariah sebagai lembaga perantara keuangan dalam menjalankan 

kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu Bank Umum 

Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha 

Syariah (UUS). Pentingnya fungsi dan peranan perbankan syariah di Indonesia, 

perlu ditingkatkan agar tercipta perbankan syariah yang sehat dan efisien, 

sehingga tidak adanya dana yang mengganggur atau idle money  yang diukur 

dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) dan pembiayaan yang bermasalah atau 

Non Performing Financing (NPF). Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam 

mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah bank 

telah menjalankan usahanya secara efisien dengan cara meminimalkan tingkat 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF).  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh Financing to 

Deposit Ratio (FDR) secara parsial terhadap Return on Equity (ROE); 2) 

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) secara parsial terhadap Return on 

Equity (ROE); 3) Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non 

Performing Financing (NPF) secara simultan terhadap Return on Equity (ROE) 

pada PT Bank Victoria Syariah periode 2012-2016. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 

sederhana, regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik uji t dan uji f, untuk 

pengolahan data digunakan program SPSS for Windows versi 25. Data yang 

digunakan  adalah data sekunder dari PT. Bank Victoria Syariah Periode 2012-

2016. 

Berdasarkan hasil penelitian. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 1) Hasil pengujian hipotesis diperoleh bahwa thitung sebesar -1,191 dan 

ttabel 2,101 karena thitung ˂ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya secara 

parsial tidak ada pengaruh yang siginifikan antara Financing to Deposit Ratio 

(FDR) terhadap Return on Equity (ROE). 2) Non Performing Financing (NPF) 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Equity (ROE), 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar -2,136 dan ttabel sebesar 2,101 maka Ho 

diterima 3) Secara simultan dengan hasil uji signifikansi  atau uji F diperoleh F 

hitung sebesar 2,9877 dan F tabel sebesar 3,5915 dengan nilai signifikan 0,077%. 

Maka Ho diterima artinya terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara 

Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap 

Return on Equity (ROE) pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2012-2016. 
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