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 Perbankan syariah memiliki produ-produk . Salah satunya dalam produk jasa 

bank. Dalam produk jasa bank terdapat kliring dan inkaso. Kliring dan inkaso 

merupakan penagihan warkat dengan cara perwakilan. Ketika penagihan warkat bank 

harus memiliki perediaan kas yang sehat. Semakin tingi kliring dan inkaso semakin 

tinggi pula persediaan kas yang ada begitu sebaliknya. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh kliring terhadap 

persediaan kas pada PT Bank Syariah Mandiri (2) mengetahui pengaruh inkaso 

terhadap persediaan kas pada Bank Syariah Mandiri (3) mengetahui pengaruh kliring 

dan inkaso terhadap persediaan kas pada PT Bank Syariah Mandiri. 

 Teori yang digunakan berasal dari produk jasa keuangan. Pada hal ini 

mengerucut pada klirng dan inkaso. Kliring dan inkaso tersendiri merupakan realisasi 

dari fiqh muamalah yaitu akad al wakalah. Al wakalah adalah perwakilan yang dalam 

aplikasinya dapat berbentuk pemindahan hutang ataupun pemindahan kewajiban  

 Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif, metode analisis linier 

sederhana dan regresi linier berganda dengan menggunakan uji t dan uji f, untuk 

pengolahan data digunakan SPSS v.16 dan Microsoft excel 2007 sebagai alat bantu. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara memperoleh laporan 

keuangan yang telah dipublis oleh PT Bank Syariah Mandiri. 

 Hasil penelitian secara parsial ketiga variabel yaitu(1) nilai uji t SPSS sebesar 

3,98 dengan signifikan 0,001. Hal ini menunjukan t hitung > t tabel ( 3,98 > 2,032) 

dengan nilai signifikan 0,001%. Dapat disimpulkan bahwa tolak Ho dan terima Ha 

yang artinya ada pengaruh signifikan antara kliring terhadap persediaan kas di PT 

Bank Syariah Mandiri Tbk. (2) nili uji t SPSS sebesar 0,215 dengan signifikan 0,05. 

Hal ini menunjukan hasil t hitung < t tabel = (0,215 < 2,032)dengan nilai signifikan 

0,05%. Dapat diartikan bahwa tolak Ha terima Hoini artinya tidak ada pengaruh 

signifikan antara inkaso terhadap persediaan kas di PT Bank Syariah Mandiri. (3) 

nilai f hitung > f tabel (7,803 > 3,32 ) dengan nilai signifikan 0,05. Dapat 

disimpulkan pula bahwa tolak Ho terima Ha yang artinya kliring dan inkaso secara 

simultan berpengaruh signifikan dengan persediaan kas di PT Bank Syariah Mandiri. 
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