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ABSTRAK 

 

Rosyqotu Jamalina Shufiyatin: Pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan 

Pembiayaan Musyarakah terhadap Total Aset 

pada PT Bank Maybank Syariah Tbk periode 

2015-2017. 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh bank syariah yang bergerak dalam 

bidang jasa dan menjual kepercayaan. Maka dari itu total dari aset yang dimiliki 

oleh bank sangatlah penting karena menunjukan kemampuan bank dalam 

mengelola keuangan dan likuiditas sangat baik. Aset bank dapat dihasilkan dari 

kegiatan bentuk investasi dalam bentuk kepemilikan surat berharga dan 

penyaluran pembiayaan yang salah satunya adalah pembiayaan musyarakah. 

Kegiatan tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan, sehingga akan 

menambah aset dari bank tersebut. Kemudian peneliti mengasumsikan bahwa naik 

turunnya total aset dipengaruhi oleh variabel Nilai Surat Berharga dimiliki dan 

Pembiayaan Musyarakah.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

Nilai Surat Berharga dimiliki terhadap Total Aset secara parsial; seberapa besar 

pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Total Aset secara parsial; serta 

seberapa besar pengaruh Nilai Surat Berharga dimiliki dan Pembiayaan 

Musyarakah terhadap Total Aset secara simultan.  

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang menyatakan bahwa aset 

lancar dan aset tetap merupakan unsur yang terdapat dalam total aset dan akan 

menambah jumlah total aset. Surat berharga dan pembiayaan musyarakah 

merupakan jenis aset lancar dan akan menambah jumlah dari total aset. Metode 

penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis uji asumsi 

klasik, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis 

determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). Adapun pengolahan data 

menggunakan SPSS for windows version 25.00. 

Hasil penelitian ketiga variabel yaitu: (1) nilai surat berharga diperoleh 

nilai ttabel> thitung (2,258 > -0,4114) artinya terdapat pengaruh negatif dan tidak 

signifikan antara surat berharga terhadap total aset. (2) pembiayaan musyarakah 

diperoleh nilai ttabel> thitung (2,258 > 1,628) artinya terdapat pengaruh positif yang 

tidak signifikan antara pembiayaan musyarakah terhadap total aset. (3) nilai surat 

berharga dan pembiayaan musyarakah diperoleh nilai Ftabel>Fhitung (4,26 > 1,400) 

artinya terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara nilai surat berharga 

dan pembiayaan musyarakah terhadap total aset.  
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