
 

 

ABSTRAK 

Mery Nugrahani    : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang 
Murabahah terhadap Total Asset PT. BPRS Al-Barokah 
Depok. 

 
Total Asset menjadi  salah satu indikator dalam pengukuran prestasi 

keuangan perusahaan atau menjadi pembanding prestasi suatu perusahaan dengan 
prestasi perusahaan yang lain. Total Asset merupakan keseluruhan harta atau 
kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Peningkatan Total Asset suatu bank 
syariah ditentukan dari kemampuan bank dalam menghimpun dana dari 
permodalan atau Dana Pihak Ketiga (DPK) yang kemudian Dana Pihak Ketiga 
(DPK) tersebut akan disalurkan kembali dalam berbagai bentuk pembiayaan salah 
satunya berupa Piutang Murabahah. Apabila Dana Pihak Ketiga (DPK) dan 
Piutang Murabahah tinggi maka Total Asset tinggi. Permasalahan muncul ketika 
peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang Murabahah tinggi, Total 
Asset menunjukan penurunan. Hal ini telah terjaddi ketidaksesuaian antara teori 
dan fenomena yang ada, sehingga penulis melakukan penelitian tentang Pengaruh 
Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang Murabahah terhadap Total Asset PT. 
BPRS Al-Barokah Depok. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh 
Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Total Asset, (2) pengaruh Piutang Murabahah 
terhadap Total Asset, (3) pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang 
Murabahah terhadap Total Asset secara simultan PT. BPRS Al-Barokah Depok. 

Secara teori peningkatan dan penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) 
mampu langsung mempengaruhi Total Asset, karena Dana Pihak Ketiga 
merupakan sumber dana yang diandalkan. Begitupun dengan Piutang Murabahah 
yang tinggi maka akan mempengaruhi Total Asset Bank Syariah. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari 
laporan tahunan 2014-2016. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan, 
browser 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 23.0 dan microsoft excel 2010 sebagai penunjang pengolahan data 
awal. 

Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan: 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) 
secara parsial berpengaruh positif signifikan sebesar 96,2% terhadap Total Asset, 
sedangkan sisanya sebesar 3,8% dipengaruhi variabel lain. 2) Piutang Murabahah 
secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Total Asset sebesar 53,1%, 
sedangkan sisanya 46,9% dipengaruhi oleh variabel lain. 3) Secara simultan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) dan Piutang Murabahah berpengaruh positif signifikan 
sebesar 97,9% terhadap Total Asset, sedangkan sisanya 2,1% dipengaruhi oleh 
faktor lain di luar penelitian. 
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