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ABSTRAK 

 

Safriana Murbarani : Pengaruh Surat Berharga dan Pembiayaan Bagi Hasil  

     terhadap Total Aset pada PT. Bank Syariah Bukopin  

     periode 2015 – 2018  

 

Bank yang sehat dan baik dalam keuangannya adalah bank yang dapat 

menjalankan fungsi – fungsi dengan baik, yaitu dapat menjaga dan memelihara 

kepercayaan nasabah atau masyarakat. Dalam penelitian ini lebih fokus ke Surat 

Berharga dan Pembiyaan Bagi Hasil yang salah satu alat untuk menambah 

pendapatan dan menambah  Total Aset pada bank tersebut. Apabila Surat 

Berharga dan Pembiayaan Bagi Hasil meningkat, maka akan meningkatnya Total 

Aset, begitupun sebalimnya. Akan tetapi dalam beberapa triwulan pada PT Bank 

Syariah Bukopin periode 2015 – 2018 terdapat tidak sesuaian.  

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

pengaruhnya antara Surat Berharga terhadap Total Aset secara parsial, 

mengetahui pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Aset secara parsial 

dan Surat Berharga dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Total Aset secara 

simultan pada PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015 – 2018.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu analisis regresi 

sederhana, analisis koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji t serta 

dianalisis secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda, dan 

uji f. Didukung oleh SPSS For Windows Versi 20.0 dimana data yang digunakan 

adalah data PT. Bank Syariah Bukopin periode 2015 – 2018. 

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukan bahwa hasil analisis secara 

korelasi parsial untuk Surat Berharga sebesar -0,591 dan koefiseinnya sedang, 

nilai Pembiayaan Bagi Hasil 0,930 dan koefisiennya sangat kuat. Pengujian 

hipotesis menunjukan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = -2.545 < 2.178 𝐻𝑜 diterima dan 𝐻𝑎 

ditolak yang artinya  negatif tidak signifikan antara Surat Berharga terhadap Total 

Aset. Sedangkan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 8.752>2.178, maka 𝐻𝑎 diterima dan 𝐻𝑜 

ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang positif signifikan antara Pembiayaan Bagi 

Hasil terhadap Total Aset. Nilai dari uji F menunjukan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 39,81 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

3,98 sehingga 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 39,81>3,98. Maka dapat disimpulkan bahwa 𝐻𝑎 

diterima dan 𝐻𝑜 ditolak, yang artinya secara simultan surat berharga dan 

pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap total aset.  
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