
 

 

ABSTRAK 

 

Alinda Nurcahyani  : Pengaruh Jumlah Penempatan pada Bank Lain dan Jumlah 

Kewajiban pada Bank Lain tehadap Jumlah Working 

Capital  PT. Bank Central Asia Syariah Periode 2014-2016 

Penelitian ini mengenai Pengaruh Jumlah Penempatan pada Bank Lain dan 

Jumlah Kewajiban pada Bank Lain tehadap Jumlah Working Capital  PT. Bank Central 

Asia Syariah Periode 2014-2016 sesuai dengan data yang telah diperoleh. Kas menjadi 

aset perusahaan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan oprasionalnya,. 

Kewajiban atau hutang pada bank lain harus segera di bayar dengan tepat waktu atau 

sesuai perjanjian.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumalah Penmaptan pada 

Bank Lain terhadap Jumlah Working Capital secara parsial, mengetahui pengaruh 

Jumlah Kewajiban pada Bank Lain terhadap Jumlah Working Capital secara parsial, 

dan mengetahui pengaruh Jumlah Penempatan pada Bank Lain dan Jumlah Kewajiban 

pada Bank Lain terhadap Jumlah Working Capital seacara simultan pada PT. Bank  

periode 2014-2016. 

Metode penelitian yang digunakanyaitu, metode deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Alat uji statistic yanag digunakan yaitu dengan anlasis regresi, analisis 

korelasi, analisis Koefisien determinasi, serta pengujian hipotesis menggunakan 

analisis uji t dan uji F. Adapun variable independent yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Jumlah Penempatan pada Bank Lain dan Jumlah Kewajiban pada Bank Lain 

sedangkan Jumlah Working Capital sebagai variable dependen. Data yang di gunakan 

dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan publikasi PT. Bank Central Asia 

Syariah Periode 2014-2016. 

Hasil penelitian, analisis secara regresi parsial untuk tiap variable menghasilkan 

hubungan yang berlawanan atau positive, nilai untuk Penempatan pada Bank Lain seb 

sangat lemah, nilai Kewajiban pada Bank Lain lemah, Pengujian hipotesis menunjukan 

hasil nilai thitung<ttable (0,157<2,228),maka H0 diterima dan H1 di tolak, artinya 

Penmapatan pada Bank Lain tidak berpengaruh signifikan terhadap Working Capital. 

Sedangkan, nilai thitung<ttable  (1,290<2,228) Kewajiban pada Bank Lain tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap Working Capital. Nilai uji F menunjukan 

bahwa Fhitung lebih kecil dari Ftable atau 0,812<4,26 yang berarti H0 diterima dan H1 di 

tolak . R Squere Sebesar 0,153 berarti 15,3% adalah factor yang mempengaruhi 

Working Capital yaitu Penempatan pada Bank Lain dan Kewajiban pada Bank Lain 

sedangkan sisanya 84,7% dipengaruhi oleh Variable lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini 
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