
 

 

ABSTRAK 

 

 

Maya Maspupah 1210307072: Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 

Return On Assest (ROA) terhadap Current Ratio (CR) BPRS PNM Al-Ma’soem 

Bandung.  

 

Penelitian ini berasal dari pemikiran bahwa Pembiayaan Murabahah dan 

Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap Current Ratio (CR) di PT. Bank    

Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Permodalan  Nasional  Madani  (PNM)  

Al-Ma’soem Rancaekek Bandung. Hal tersebut semakin diperkuat dengan melihat 

data rasio keuangan BPRS yang selalu mengukur diantara Pembiayaan 

Murabahah dan Return On Assets (ROA) yang diikuti dengan berubahnya nilai 

Current Ratio (CR). Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar 

pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Return On Assets (ROA) terhadap Current 

Ratio (CR) PT.BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 

Pembiayaan Murabahah secara parsial terhadap Current Ratio (CR), pengaruh 

Return On Assets (ROA) secara parsial terhadap Current Ratio (CR) dan 

pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Return On Assets (ROA) secara sumultan 

terhadap Current Ratio (CR). 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskritif dan verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data hipotesis berupa data time 

series, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat, variabel terikat yang digunkan adalah current ratio 

sedangkan variabel bebasnya adalah pembiayaan murabahah dan return on assets, 

dan data ini menggunkan dengan lata bantu SPSS For Windows Versi 16.0. data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh  dari laporan keuangan tahunan di 

BPRS PNM Al-Ma’soem Rancaekek Bandung.Teknik analisis yang digunakan 

adalah, regresi linier berganda, korelasi Pearson Product Moment (PPM), korelasi 

berganda dan koefisien determinasi. Hipotesis diuji menggunakan t-statistik untuk 

menguji keberartian koefisien regresi secara parsial serta F-statistik untuk menguji 

keberartian koefisien regresi secara bersama-sama (simultan). 

Hasil penelitian ini meunjukan bahwa Murabahah secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan sebesar 0,1764 terhadap Current Ratio (CR) PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Al-Ma’soem karena thitung lebih kecil dari 

ttabel (-4,350 < 2,228) dan tidak adanya pengaruh terhadap Current Ratio (CR), 

Return On Assets (ROA) secara parsial tidak berpengaruh signifikan sebesar 

61,78 terhadap Current Ratio (CR) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) 

Al-Ma’soem karena thitung lebih kecil dari ttabel (-1,304 < 2,228) Sementara secara 

bersama-sama Murabahah dan Return On Assets (ROA) terbukti adanya pengaruh 

signifikan terhadap Current Ratio (CR). Koefisien determinasi menunjukan 

bahwa perubahan variabel Current Ratio (CR) disebabkan oleh Pembiayaan 

Murabahah dan Return On Assets (ROA) dalam model regresi linier berganda 

sebesar 67,8% sedangkan sisanya 32,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

dimasukkan ke dakam model penelitian. 



 

 

 

 


