
 

 

ABSTRAK 

 

 

Ade Alan Firmansyah :Pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia dan 

Piutang Qardh Terhadap Total Aktiva pada PT. 

Bank Central Asia Syariah, Tbk Periode 2015-2017. 

 

Penempatan pada Bank Indonesia adalah suatu penempatan dana yang 

dilakukan oleh bank kepada Bank Indonesia, umumnya di Indonesia setiap bank 

harus menempatkan rekening giro pada Bank Indonesia yaitu aktiva, dimana bank 

umum menyiapkan sejumlah tertentu uang dan valuta asing. Qardh secara bahasa 

berarti qath’ (potongan), dimana harta diletakan kepada peminjam sebagai 

pinjaman, karena muqridh (pemberi pinjaman) memotong harta. aset secara 

sederhana adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar aset 

yang dimiliki bank menunjukan bahwa bank itu adalah bank yang besar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Penempatan pada 

Bank Indonesia Terhadap Total Aktiva, (2) pengaruh Piutang Qardh Terhadap 

Total Aktiva, (3) pengaruh Penempatan pada Bank Indonesia dan Piutang Qardh 

Terhadap Total Aktiva pada PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk periode 2015-

2017. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yakni sumber data sekunder yang diambil dari laporan 

keuangan PT. Bank Central Asia Syariah, Tbk, periode 2015-2017 melalui 

website resminya http://www.bcasyariah.co.id. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah dokumentasi, kepustakaan, dan browser. Sedangkan untuk 

analisis data menggunakan deskriptif dan analisis kuantitatif (analisis regresi linier 

sederhana dan ganda, analisis korelasi, dan analisis koefisien determinasi). Untuk 

analisis uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. Pengolahan data dilakukan 

dengan menggunakan cara perhitungan secara manual dan menggunakan SPSS for 

Windows 20.0 untuk memperkuat hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh kesimpulan bahwa 

secara parsial Penempatan pada Bank Indonesia terbukti tidak berpengaruh 

terhadap Total Aktiva dengan hasil nilai thitung < ttabel (1,737 < 2,228) dengan nilai 

signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0,113 > 0,05), maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Piutang Qardh terbukti tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap Total Aktiva dengan hasil nilai thitung < ttabel (-1,830 < 2,228) dengan nilai 

signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0,097 > 0,05), maka H0 

diterima dan Ha ditolak. Secara simultan Penempatan pada Bank Indonesia dan 

Piutang Qardh tidak berpengaruh terhadap Total Aktiva dengan hasil nilai Fhitung < 

Ftabel (2,353 < 4,74) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 

(0,151 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 
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