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ABSTRAK 

 

Ahmad Rofi’i: Pengaruh Jumlah Pembiayaan Qardh dan Multijasa terhadap Total 

Aktiva PT BPRS Harum Hikmahnugraha.. 

  

Qardh merupakan akad yang tergolong pada jenis akad tabaru, pembiayaan 

qardh merupakan pembiayaan yang bersifat sosial. Multijasa adalahh produk 
pembiayaan bank yang menggunakan akad ijarah. Multijasa juga menggunakan akad 

kafalah dalam operasionalnya namun ijarah adalah akad yang banyak digunakan. Total 

aktiva merupakan jumlah keseluruhan harta perusahaan. Total aktiva akan bertambah 

apaabila pengelolaan penyaluran dana baik. Dana yang disalurkan termasuk pembiayaan 

qardh dan multijasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pembiayaan qardh terhadap total aktiva. Qardh sebagai salah satu akad yang memiliki 

peran sosial di bank syariah, namun bank tidak akan memberikan pinjaman tanpa ada 

keuntungan. Mltijasa merupakan pembiayan yang juga mempengaruhi terhadap total 

aktiva Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah unttuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pembiayaan qardh dan multijasa terhadap total aktiva baik secara 

parsial maupun simultan pada PT. BPRS Harum Hikmahnugraha. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder dan diperkuat dengan data hasil observasi, dimana yang 

menjadi variabel independen merupakan pembiayaan qardh dan multijasa sedangkan 

total aktiva sebagai variabel dependen. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi 

linier, pengujian hipotesis melalui uji T dan uji F, korelasi dan determinasi. Variabel 

yang digunakan dalam peniliti ini adalah pembiayaan qardh, multijasa, dan total aktiva. 

 

Aktiva adalah harta dari bank syariah. Untuk menambah aktiva Bank harus 

mengelola aktiva tersebut salah satunya dengan menyalurkan dana. Bank menyalurkan 

dana dengan produk pembiayaan yang ditawarkan bank. Qardh dan multijasa adalah 

pembiayaan yang ada di bank syariah. Pembiayaan ini merupakan salah satu dari 

pembiayaan lain untuk mengelola aktiva. Dapat disimpulkan bahwa ketika jumlah 

pembiayaan naik maka akan berpengaruh terhadap tolal aktiva.  

Hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial pembiayaan qardh 

memiliki hubungan negatif terhadap total aktiva dengan thitung > ttabel (-1,181 < 2,22814) 

dengan tingkat signifikasi (0,000 < 0,05). Adapun pembiayaan multijasa memiliki 

hubungan positif terhadap piutang murabahah dengan thitung > ttabel (0,366 > 2,22814) 

dengan tingkat signifikasi (0,001 < 0,05). sedangkan secara simultan pembiayaan qardh 

dan mulltijasa memiliki hubungan positif terhadap Total Aktiva dengan fhitung < ftabel 

(           ) dengan tingkat signifikasi (0,137 < 0,05). 
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