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ABSTRAK 

Depi Hasanah, Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Terhadap 

Earning After Tax (EAT) Pada PT. BRI Syariah 

Kegiatan penggunaan dana merupakan usaha bank dalam meningkatkan 

aktiva yang dimiliki, sehingga penggunaan dana diupayakan agar produktif. 

Aktiva produktif merupakan sumber pendapatan suatu bank dimana semakin 

tinggi jumlah aktiva produktif yang masuk dalam kategori lancar maka akan 

semakin tinggi pula pendapatan atau laba yang dihasilkan. Aktiva produktif 

adalah penempatan bank dalam bentuk pembiayaan, surat berharga, penyertaan 

dan penanaman lainnya dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan. Earning 

after tax (EAT) adalah laba bersih setelah pajak yang diperoleh bank pada satu 

kurun waktu tertentu. Laba bersih setelah pajak merupakan hasil dari perhitungan 

total pendapatan/penghasilan dikurangi total biaya dan pajak.  

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Terhadap Earning After Tax (EAT) pada PT. BRI Syariah”. Kondisi yang dialami 

PT. BRI Syariah pada tahun 2010 dan tahun 2013 tidak sesuai dengan kondisi 

yang seharusnya terjadi. Pada tahun 2010 kualitas aktiva produktif PT. BRI 

Syariah mengalami kenaikan sedangkan laba bersih setelah pajak mengalami 

penurunan dan pada tahun 2013 kualitas aktiva produktif mengalami penurunan 

sedangkan laba bersih setelah pajak mengalami kenaikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan kualitas aktiva produktif, earning after tax, dan 

pengaruh kualitas aktiva produktif terhadap earning after tax pada PT. BRI 

Syariah dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

Metode penelitian yang dilakukan adalah metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder 

berupa laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan PT. BRI Syariah. Teknis 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah korelasi pearson product 

moment, koefisien determinasi, regresi linier sederhana, dan uji hipotesis (Uji t). 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dua pihak dengan 

taraf signifikansi 5%. Perolehan hasil analisis tersebut diolah dengan 

menggunakan alat bantu program softwere IBM SPSS  Statistic Version 20.  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan kualitas 

aktiva produktif PT. BRI Syariah mengalami pertumbuhan dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2012 dan mengalami penurunan pada tahun 2013. 

Perkembangan earning after tax mengalami fluktuasi di awal tahun penelitian 

yaitu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 namun selanjutnya mengalami 

peningkatan hingga tahun 2013. Kualitas aktiva produktif berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap earning after tax sebesar 95.9%, sedangkan sisanya sebesar 

4,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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