
 

ix 

ABSTRAK 

M. Giffari Al-Arifi :Pengaruh Piutang Qardh dan Piutang Murabahah                 

terhadap Total Aktiva pada PT Bank Mega Syariah 

 

Bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan 

produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana 

secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman 

kepada masyarakat yang membutuhkan, jual beli valuta asing atau valas, menjual 

jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, menerima penitipan barang berharga,dan lain 

sebagainya. Peningkatan jasa yang diberikan oleh bank akan berpengaruh  pada 

kinerja perusahaan sehingga Piutang Qardh dan Agunan Yang Diambil Alih akan 

meningkat. Kedua faktor eksternal dan internal tersebut secara teori akan 

berpengaruh terhadap Total Aktiva.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) menganalisa pengaruh 

Piutang Qardh terhadap Total Aktiva pada PT Bank Mega Syariah secara parsial, 

(2) menganalisa pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva pada PT 

Bank Mega Syariah secara parsial, (3) menganalisa pengaruh Piutang Qardh dan 

Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva pada PT Bank Mega Syariah secara 

simultan. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari data Annual 

Report (laporan tahunan) 2015 – 2017 (pertriwulan). Tehnik pengumpulan data 

yaitu kepustakaan, browsing dan dokumentasi. Analisis data menggunakan 

metode deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis 

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

menggunakan SPSS for windows versi 16.0 dan microsoft excel 2010 sebagai 

penunjang pengolahan data awal.   

Hasil penelitian menunjukan secara parsial nilai koefisien determinasi (R 

square) pengaruh Piutang Qardh terhadap Total Aktiva adalah 0,258 atau 25,8% 

dan pengaruh Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva adalah 0,042 atau 4,2% 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian secara simultan nilai 

koefisien determinasi (R square) pengaruh Piutang Qardh dan  Piutang 

Murabahah 0,261 atau 26,1% berpengaruh terhadap Total Aktiva, sedangkan 

sisanya 73,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil akhir diketahui bahwa Fhitung 

1,586 dengan tingkat signifikan 0,257% dan Ftabel 4,26 yang artinya Fhitung<Ftabel 

atau 1,586 > 4,26, terdapat pengaruh dan kontribusi yang tidak signifikan antara 

Piutang Qardh dan Piutang Murabahah terhadap Total Aktiva secara simultan 

pada PT Bank Mega Syariah. 
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