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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

masyarakat indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bank syariah 

merupakan bank yang bentuk kegiatannya sesuai dengan syariah dan tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai islam 

Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, bank syariah selalu berusaha 

untuk memperoleh dana yang optimal dengan cost of money yang wajar. 

Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank, semakin besar peluang bagi 

bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai 

tujuannya. Peranan bank syariah sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput 

dari masalah.penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah 

karena sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini (Yuliadi, 2007). 

Perkembangan dan pembangunan ekonomi di suatu negara sangat 

bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor 



2 
 
 

perbankan. Bank Umum (Commercial Bank) memiliki peranan yang sangat 

penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, karena lebih dari 95 

persen Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional yang meliputi Bank 

Umum (Commercial Bank), Bank Syariah (Sharia Bank), dan Bank Perkreditan 

Rakyat (Rural Bank) berada di Bank Umum. DPK ini yang selanjutnya 

digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. 

Penyaluran kredit dapat membantu masyarakat dalam melakukan berbagai 

kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian 

masyarakat (Sari, 2013). 

Pembiayaan merupakan salah satu bentuk penyaluran dana yang 

diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk 

menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat 

yang memiliki dana surplus. Oleh karena itu, Mokhtar (2005) menyatakan 

bahwa bank harus memperhatikan berbagai faktor dan aspek apa saja yang 

harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terhadap masalah 

pembiayaan atau penyaluran dana pada masyarakat. 
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Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Bank Syariah (Miliar Rupiah) 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

Musyarakah 14.624 18.960 27.667 39.874 49.387 

Mudharabah 8.631 10.229 12.023 13.625 14.354 

Murabahah 37.508 56.365 88.004 110.565 117.371 

Salam - - - - - 

Istishna’ 347 326 376 582 633 

Lainnya 7.071 16.776 19.435 19.476 17.585 

Total 68.181 102.655 147.505 184.122 199.330 
Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa perkembangan pembiayaan selama 

5 tahun terakhir cukup menggembiarakan. Pada tahun 2014 total pembiayaan 

yang disalurkan oleh perbankan syariah mencapai Rp 199.330 miliar. Angka 

tersebut meningkat sebesar Rp 15.208 miliar dari total pembiayaan pada tahun 

2013 sebesar Rp 184.122 miliar. Peningkatan total pembiayaan yang cukup 

tinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai Rp 102.655 miliar dari total 

pembiayaan tahun 2010 sebesar Rp 68.181 miliar. Pada tahun 2014 pangsa 

pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan murabahah sebesar 60 persen 

yaitu sebesar Rp 117.371 miliar dari total pembiayaan perbankan syariah. 

Kemudian disusul oleh pembiayaan musyarakah 21,65 persen yaitu sebesar Rp 

49.387 miliar dari total pembiayaan perbankan syariah. Urutan ketiga diduduki 

oleh pembiayaan mudharabah 7,39 persen dari total pembiayaan perbankan 

syariah dan yang terakhir diduduki oleh sebesar lainya yang berupa pembiayaan 

qardh dan ijarah sebesar 10,57 persen dari total pembiayaan perbankan syariah. 
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Bank umumnya dalam menjalankan operasionalnya guna mendapatkan 

hasil usaha selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang mungkin terjadi bisa 

menyebabkan kerugian bagi bank jika tidak dideteksi dan diatur sebagaimana 

secara benar. Ketika akad telah ditandatangani dan pembiayaan telah dicairkan, 

sejak itu akan ada risiko yang mulai ditanggung oleh pihak bank, salah satunya 

adalah resiko kredit atau pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan 

kepada nasabah memiliki potensi untuk bermasalah atau macet (Siswanti, 

2014). 

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disalurkan kepada 

nasabah akan tetapi nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran 

sesuai dengan perjanjian yang telah ditandantangani dengan kata lain nasabah 

telah wanprestasi. Semakin banyak nasabah yang tergolong wanprestasi 

menyebabkan kerugian pada bank yaitu kerugian karena tidak diterimanya 

kembali dana yang telah diberikan kepada nasabah dan bagi hasil yang 

seharusnya diterima. Selain itu akibat dari pembiayaan yang bermasalah bank 

akan mengalami peningkatan persentase Non Performing Financing (NPF) 

(Siswanti, 2014). 

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator pembiayaan 

bermasalah yang perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak 

pasti sehingga penting untuk diamati dengan perhatian khusus. NPF merupakan 

salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi 
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intrepretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian 

pembiayaan bermasalah (Popita, 2013). 

Semakin besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan, maka akan 

membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh 

bank yang bersangkutan. Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menutup risiko 

kegagalan pengembalian pembiayaan oleh debitur. NPF mencerminkan risiko 

pembiayaan, semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula risiko 

pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank (Ali, 2004). Akibat tingginya 

NPF perbankan harus menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga 

pada akhirnya modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat 

mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Besarnya NPF menjadi salah 

satu penyebab sulitnya perbankan dalam menyalurkan pembiayaan 

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya 

kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara 

pemilik dana (shohibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga 

selaku pengelola dana (mudhorib), dan masyarakat yang membutuhkan dana 

yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (Muhammad, 2009). 

Sistem bagi hasil yang digunakan oleh bank syariah berimplikasi pada 

pemerataan hasil dan risiko antara lembaga keuangan dengan debitur. Proses 

penilaian dan kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan 
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penting dalam kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-alih bisa 

mendapatkan bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya 

tidak bisa dikembalikan. Alokasi sistem ini cenderung merefleksikan efisiensi 

yang lebih besar pada sisi permintaan dan penawaran. 

 

Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Non Performing Financing Bank Syariah 

Table dan grafik diatas menggambarkan bahwa setiap tahun bank 

syariah menghadapi kenaikan NPF seiring dengan kenaikan total pembiayaan 

yang ada. Batas aman NPF yang ditentukan oleh Bank Indoesia adalah 5 

persen, sehingga NPF yang dari tahun 2010 sampai tahun 2014 masih diangka 

aman. Tetapi pada tahun 2014 NPF sudah menunjukkan angka mendekati 5 

persen yaitu sebesar 4,33 persen dimana bank harus berhati-hati dengan angka 

tersebut. Peningkatan angka NPF yang tinggi disebebkan oleh pembiayaan 

yang meningkat dan kurangnya tingkat keamanan bank dalam pemberian 
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pembiayaan. Tingginya tingkat NPF sebuah perbankan akan menyebabkan 

rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan itu sendiri. 

Bank yang tinggi tingkat NPF nya akan menyebabkan bank tidak sehat, karena 

bank tidak melakukan fungsi intermediasinya dengan cukup baik. Tingginya 

NPF juga akan merugikan bank sendiri karena akan mengikis cadangan modal 

bank sendiri. Beberapa kasus turunnya perekonomian nasional dan 

internasional disebabkan oleh tinginya tingkat pembiayaan macet yang terjadi. 

Penggunaan sistem keuangan syariah dapat lebih kondusif bagi 

pembangunan ekonomi. Adanya tanggungan risiko dan keuntungan bersama 

oleh lembaga keuangan, akan mengurangi risiko ketidakmampuan bayar dari 

nasabah. Sistem ini akan menyelamatkan dirinya sendiri dari beban bunga pada 

saat-saat sulit, serta bersedia membagi keuntungan yang lebih tinggi pada saat 

bisnis bagus. Demikian pula ketika krisis menerpa lembaga keuangan akan 

bersedia menanggung risiko, tanpa takut mengurangi kekuatan finansialnya, 

jika membangun cadangan pengganti kerugian pada saat bisnis bagus. Sehingga 

perbankan syariah seharusnya akan lekas pulih dari krisis ekonomi 

(Rahmawulan, 2008). Tetapi sayangnya pada kenyataannya saat ini bank 

syariah hanya menerapkan system profit sharing, dimana hanya membagi 

keuntungan nasabah saja, jika nasabah mengalami kerugian bank hanya akan 

menanggung modal yang diberikan dan tidak menanggung kerugian secara 

bersama-sama. 
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Oleh karena itu, pemberiaan pembiayaan oleh pihak bank harus 

memperhatikan asas-asas pemberian pembiayaan yang sehat. Untuk 

memperoleh kenyakinan tersebut, seperti tersebut dalam penjelasan Pasal 8 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yaitu: “Dalam 

memberkan pembiayaan, bank wajib melakukan penelitian yang seksama 

terhadap watak (character), kemampuan (capacity), modal (capital), agunan 

(collateral), kondisi ekonomi debitur (condition of economy). Hal ini untuk 

menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diharapkan terjadi”. 

Pembiayaan macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk 

meminta angsuran dari pihak debitur karena suatu hal. Pembiayaan macet 

adalah piutang yang tak tertagih atau pembiayaan yang mempunyai kriteria 

kurang lancar, diragukan karena mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya 

faktor-faktor tertentu (Hermanto, 2006). Seandainya terjadi hal yang demikian 

maka pihak bank tidak boleh begitu saja memaksakan pada debitur untuk 

segera melunasi hutangnya. Debitur berkewajiban untuk mengembalikan 

pembiayaan yang telah diterimanya berikut dengan bunga sesuai yang 

tercantum dalam perjanjian (Astuti, 2009). 

Debitur yang sengaja tidak melunasi hutangnya maupun tidak 

menepati batas waktu pengembalian hutang, maka jaminan dapat digunakan 

untuk mengganti hutang. Jaminan pembiayaan harus ada pada setiap pemberian 

pembiyaan oleh bank. Hutang yang tidak terbayar oleh debitur, akan 
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menyebabkan pembiayaan macet Menurut Astuti (2009) pembiayaan 

merupakan perjanjian pinjam meminjam uang, apabila debitur yang tidak dapat 

membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis merupakan 

wanprestasi. 

Pengelolaan dan penanggulangan pembiayaan macet perlu 

mendapatkan perhatian lebih serius karena masalah ini menjadi akar dari 

masalah-masalah lainnya. Selama masalah pembiayaan macet ini belum 

dibenahi, bank-bank masih akan menghadapi risiko pembiayaan yang tinggi, 

yang pada gilirannya menghambat ekspansi pembiayaan bank itu sendiri 

(Rahayu, 2011). 

Peningkatan dan penurunan NPF pada suatu bank dapat dipengaruhi 

berbagai faktor. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

tingkat Non Performing Financing (NPF) adalah Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional (BOPO), dan Bank Size (Total Aset). 

Tabel 1.2 Perkembangan Indikator NPF 

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014 

FDR (%) 88,67% 91,41% 120,65% 95,87% 91,50% 

CAR (%) 16,25% 16,63% 14,14% 14,42% 16,10% 

BOPO (%) 80,54% 78,41% 74,97% 78,21% 79,27% 

Total Aset (M) 95.859 97.519 145.466 195.018 242.276 
Sumber : Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2014 
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Menurut Ali (2004), untuk mengurangi kredit bermasalah maka bank 

menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung 

risiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank yang disebut 

Capital Adequacy Ratio (CAR). Akibat tingginya NPF, perbankan harus 

menyediakan pencadangan yang lebih besar, sehingga pada akhirnya modal 

bank ikut terkikis. Semakin tinggi presentase CAR maka semakin besar pula 

kemampuan bank untuk menekan terjadinya kredit bermasalah. Perkembangan 

CAR selama 4 tahun terakhir sangat fluktuatif. Pada tahun 2010 dan 2011 CAR 

mengalami peningkatan yaitu 16,25 persen dan 16,63 persen kemudian pada 

tahun selanjutnya 2012 mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 14,14 

persen dan pada tahun 2013 naik menjadi 14,42 persen. Pada tahun 2014 angka 

kembali meningkat sebesar 16,10 persen. 

Salah satu indikator besarnya pemberian kredit oleh bank yaitu dapat 

dilihat dari persentase Financing to Deposit Ratio (FDR). Financing to Deposit 

Ratio (FDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan 

yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal 

sendiri yang digunakan (Kasmir, 2008). Rasio FDR ini digunakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana dana masyarakat yang dihimpun oleh bank 

disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau 

pembiayaan. Angka FDR pada Tabel 1.3 juga menunjukkan angka yang sangat 

fluktuatif. Bahkan pada tahun 2012 angka FDR mencapai angka 120,65 persen 
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yang menunjukkan sudah diatas normal yang artinya bank kekurangan 

likuiditas. Batas normal FDR di sebuah perbankan adalah 75 persen ≤ FDR ≤ 

100 persen. Sedangkan pada tahun 2010, 2011, 2013, dan 2014 angka FDR 

menunjukkan angka yang normal yaitu 88,67 persen, 91,41 persen, 95,87 

persen, dan 91,50 persen. Tetapi angka-angka diatas sudah hampir mencapai 

batas normal sebuah FDR, yang artinya fungsi intermediate bank syariah perlu 

diperbaiki lagi. 

 Kebijakan pemberian pembiayaan yang mengandung prinsip kehati-

hatian hendaknya diterapkan oleh bank dalam menentukan calon debitur yang 

benar-benar dapat menjaga dana pembiayaan yang disalurkan.dengan memilih 

calon debitur yang memiliki reputasi yang baik diharapkan nilai NPF akan 

turun. Besarnya Financing to Deposit Ratio (FDR) sebuah bank, mampu 

menggambarkan besar peluang munculnya pembiayaan. Semakin tinggi FDR 

sebuah bank maka semakin tinggi pula peluang pembiayaan macet yang akan 

terjadi karena rasio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank 

(Aqidah, 2011). 

Ukuran sebuah bank dapat dinilai dari total aset yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Bank dengan aset yang besar memliki kemungkinan untuk 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar apabila diikuti dengan hasil dari 

aktivitasnya. Menurut Misra dan Dhal (2010) bank-bank besar lebih cenderung 

memiliki tingkat kredit macet lebih tinggi karena kendala neraca, bank-bank 
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kecil bisa menunjukkan bahwa mereka lebih efisiensi dari bank-bank besar 

dalam hal penyaringan pinjaman dan pemantauan pasca pinjaman, yang 

menyebabkan tingkat kegagalan lebih rendah (Jayanti, 2013). Total Aset bank 

syariah selama 5 tahun terakhir selalu meningkat. Pada tahun 2014 total aset 

mencapai angka Rp 242.276 (dalam miliar), meningkat sebesar Rp 47.258 

(dalam miliar) dari total tahun 2012 sebesar Rp 195.018 (dalam miliar). 

Kenaikan Total Aset tertinggi ditunjukkan dari tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu 

sebesar Rp 49.552 (dalam miliar), pada tahun 2012 Total Aset mencapai angka 

Rp 145.466 (dalam miliar) dan pada tahun 2013 sendiri mencapai angka Rp 

195.018 (dalam miliar). Kenaikan terendah ditunjuukan pada tahun 2010 ke 

ahun 2011 yaitu sebesar Rp 1.660 (dalam miliar), pada tahun 2010 Total Aset 

menujukkan angka Rp 95.859 (dalam miliar) dan pada tahun 2011 Total Aset 

menujukkan angka Rp 97.519 (dalam miliar). 

Rasio biaya operasi adalah perbandingan antara biaya operasional dan 

pendapatan operasional. Rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. 

(Dendawijaya, 2005). Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya 

operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Bank Indonesia 

menetapkan rasio BOPO dibawah 90 persen. Apabila rasio BOPO melebihi 90 

persen atau mendekati 100 persen maka bank dapat dikategorikan sebagai bank 

yang tidak efisien (Almilia dan Herdiningtyas, 2005). Pada table diatas 
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dijelaskan bahwa selama 5 tahun terakhir bank syariah menujukkan bank yang 

efisien karena selama 5 tahun terakhir angka BOPO menunjukkan angka 

dibawah 90 persen. Pada tahun 2011 angka BOPO cukup tinggi mencapai 80,54 

persen tetapi masih dibawah tingkat aman. 

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh variabel-

variabel tersebut terhadap pertumbuhan atau naik turunnya jumlah Non 

Performing Financing (NPF) di Bank Syariah selama 5 tahun terakhir yaitu 

Januari 2010 – Juni 2015. Peneliti tertarik meneliti Bank Syariah dikarenakan 

bank syariah di Indonesia diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat 

pertumbuhan yang cukup tinggi dan tingkat pembiayaan macet yang masih 

cukup fluktuatif. Peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian ini karena 

banyak terjadi kesenjangan hasil penelitian dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu, sehingga perlu diuji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi Non 

Performing Financing (NPF). Penelitian ini juga dilakukan karena terdapat 

perbedaan antara data dengan teori, seperti naik turunnya CAR belum tentu 

diikuti dengan naiknya NPF, begitu pula dengan BOPO dan Size (Total Aset). 

Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pengaruh-pengaruh dari variabel 

tersebut. 

Berikut ini merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti-peneliti terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhi rasio Non Performing Financing (NPF). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Atiqoh (2014) menyimpulkan bahwa 

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif terhadap Non Perfiorming 

Financing (NPF). Hal ini menunjukan bahwa semakin tinggi rasio kecukupan 

modal maka akan dapat berfungsi menampung risiko kerugian yang dihadapi 

oleh bank karena peningkatan pembiayaan bermasalah. Namun hasil sebaliknya 

ditunjukkan pada penelitian Riyadi, Iqbal dan Lauren (2014), dimana Capital 

Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif terhadap Non Performing 

Financing (NPF). 

Penelitian Putri (2016) menyimpulkan bahwa Financing to Deposit 

Ratio (FDR) berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Semakin besar rasio FDR menandakan semakin banyak pembiayaan (total 

pembiayaan) yang diberikan oleh bank yang bersangkutan akan menyebabkan 

semakin kecilnya rasio NPF yang dihasilkan, sehingga hubungan rasio FDR 

dengan rasio NPF adalah semakin besar rasio FDR akan menyebabkan rasio 

NPF semakin kecil. Namun hal sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Popita 

(2013) dimana Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif terhadap 

Non Performing Financing (NPF). 

Penelitian yang dilakukan Wardhana (2015) menyimpulkan bahwa 

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif 

terhadap Non Performing Financing (NPF). Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin kecil rasio biaya (beban) operasional yang dikeluarkan bank syariah, 
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maka semakin kecil pula rasio pembiayaan macet (NPF) bank syariah tersebut. 

Namun hal sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Raysa (2014) yang 

menyimpulkan bahwa Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF). 

Penelitian yang dilakukan Mada (2015) menyimpulkan bahwa Bank 

Size berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF). Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar total aset yang tergambar pada ratio Bank 

Size maka akan semakin kecil pula peluang timbulnya pembiayaan macet 

(NPF). Namun hasil sebaliknya ditunjukkan pada penelitian Misra dan Dhal 

(2010) yang menyimpulkan bahwa Bank Size berpengaruh positif terhadap Non 

Performing Financing (NPF) 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan, 

maka penyusun ingin mengadakan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah 

skripsi yang berjudul “Determinan Non Performing Financing (NPF) Bank 

Syariah di Indonesia (Periode Januari 2010 – Juni 2015)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penetitian ini penulis akan melihat faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah 

Indonesia yaitu  Capital Adequacy Ratio (CAR), Financing to Deposit Ratio 

(FDR), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Bank Size (Total 
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Aset), dan Total Pembiayaan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka 

permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Captal Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) di Bank Syariah? 

2. Bagaimana pengaruh Fnancing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) di Bank Syariah? 

3. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) 

terhadap Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah? 

4. Bagaimana Pengaruh Bank Size (Total Aset) terhadap Non Performing 

Financing (NPF) di Bank Syariah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) di Bank Syariah 

2. Untuk mengetahui pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap 

Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah 

3. Untuk mengetahui pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional 

(BOPO)  terhadap Non Performing Financing (NPF) di Bank Syariah 

4. Untuk mengetahui pengaruh Bank Size (Total Aset) terhadap Non 

Performing Financing (NPF) di Bank Syariah 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen 

pembiayaan yang berkaitan dengan Non Performing Financing (NPF) dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu, berguna juga sebagai 

tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai 

ilmu manajemen pembiayaan perbankan syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis 

mengenai manajemen pembiayaan perbankan syariah, khususnya yang 

berkaitan dengan Non Performing Financing (NPF) dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya. 

b. Bagi Bank 

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan 

masukan untuk pengelolaan kinerja keuangan bank syariah yang lebih 

baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan 

macet atau Non Performing Financing (NPF) serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 


