
 

 

ABSTRAK 

 

Nur Azani Irawan:Pengaruh Non Peforming Financing (NPF) dan Beban Operasional 

terhadap Laba Tahun Berjalan pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Artha Madani Bekasi. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi bank syariah merupakan lembaga intermediary dimana 

bank menghimpun dana dari masyrakat kemudian menyalurkan kembali berupa pembiayaan. 

Tetapi tidak semua yang disalurkan oleh bank dapat memperoleh laba, karena adanya Non 

Peforming Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah dan Beban Operasional yang harus 

dikeluarkan oleh bank, dimana hal tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan bank. 

Apabila Non Peforming Financing (NPF) dan Beban Operasional naik maka Laba Tahun 

Berjalan akan mengalami penurunan dan apabila Non Peforming Financing (NPF) dan Beban 

Operasional turun maka Laba Tahun Berjalan akan mengalami penurunan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Non Peforming Financing 

(NPF) secara parsial terhadap Laba Tahun Berjalan, untuk mengetahui pengaruh Beban 

Operasional secara parsial terhadap Laba Tahun Berjalan, dan untuk mengetahui Non 

Peforming Financing (NPF) dan Beban Operasional secara simultan terhadap Laba Tahun 

Berjalan pada PT. BPRS Artha Madani Bekasi . 

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

digunakan dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari laporan keuangan triwulan BPRS 

Artha Madani Bekasi periode 2015-2017 yang di muat pada halaman www.bi.go.id. Teknik 

analisis yang digunakan adalah regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji signifikansi parsial (uji t) dan uji signifikansi simultan (uji F). 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1) secara parsial Non Peforming Financing 

(NPF) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Laba Tahun Berjalan sebesar 8,5% 

dibuktikan berdasarkan uji hipotesis (uji t) secara pasrsial thitung < ttabel  (0,864 < 2,306) artinya 

Ha ditolak H0 diterima; 2) secara parsial Beban Operasional berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Laba Tahun Berjalan sebesar 29,16% dibuktikan dengan hasil pengujian hipotesis (uji 

t) secara parsial thitung < ttabel (1,813<2,306) artinya H0 diterima Ha ditolak; 3) Secara simultan 

Non Peforming Financing (NPF) dan Beban Operasional berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap Laba Tahun Berjalan  sebesar 30,9% dibuktikan berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

(Uji F) secara simultan Fhitung ≤ Ftabel atau 1,568 < 4,74 H0 diterima Ha ditolak. 

 

 

Kata Kunci : Non Peforming Financing (NPF), Beban Operasional, Laba Tahun 

Berjalan. 
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