
 

 

ABSTRAK 

 

Raihan Afif Abyan. Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) dan Non 

Performing Financing (NPF) Gross terhadap Net Profit Margin di BNI Syariah 

Periode 2015-2017 

 

Tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan beberapa alat indikator, salah 

satunya Non Performing Financing Gross (NPF). NPF yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank syariah. 

Sedangkan Operational Efficiency Ratio (OER) digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

OER membandingkan biaya operasional dan pendapatan operasional. Secara 

logika, OER dan NPF Gross memiliki pengaruh terhadap Net Profit Margin. Hal 

ini yang membuat penulis untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antar 

variabel tersebut. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Operational 

Efficiency Ratio dan Non Performing Financing Gross terhadap Net Profit Margin 

PT. BNI Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunkan 

adalah data sekunder yang diambil dari website resmi BNI Syariah. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan BNI Syariah yang 

diambil secara triwulan dalam kurun waktu 2015-2017. Teknik analisis yang 

digunakan adalah  regresi berganda, korelasi, uji F dan uji t, koefisien determinasi. 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk memastikan bahwa hasil analisis regresi 

dapat diinterpretasikan. 

Hasil penelitian ini adalah hubungan antara Operational Efficiency Ratio 

terhadap Net Profit Margin secara parsial adalah berpengaruh negatif secara 

signifikan. Berdasarkan perhitungan uji t, t hitung (-5,353) < t tabel (2,306). 

Kemudian, hasil penelitian ini adalah hubungan antara Non Performing Financing 

Gross terhadap Net Profit Margin secara parsial adalah berpengaruh positif secara 

signifikan. Berdasarkan perhitungan uji t, t hitung (2,320) > t tabel (2,306). 

Selanjutnya, secara simultan hubungan antara Operational Efficiency Ratio dan 

Non Performing Financing Gross terhadap Net Profit Margin adalah signifikan. 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji F, nilai yang diperoleh sebesar 12,592. 

Kemudian, F tabel pada penelitian ini adalah 4,740. Jika dibandingkan, F hitung > 

F tabel. 
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