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ABSTRAK 
 
Yuniara :  Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap 

Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Kasus PT. Bank Jabar Banten Syariah) 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa bank memiliki salah satu fungsi dalam 
penghimpunan dana dari pihak yang kelebihan dana. Kegiatan penghimpunan dana bank 
sebagian besar bersumber dari simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan 
deposito. Simpanan nasabah ini disebut sebagai dana pihak ketiga (DPK). Selanjutnya 
bank memiliki fungsi dalam alokasi pembiayaan. Kenaikan dan penurunan alokasi 
pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. 
Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga yang ada pada bank syariah maka akan 
semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa;1) pengaruh 
tabungan wadiah secara parsial terhadap pembiayaan bagi hasil di PT. Bank Jabar 
Banten Syariah, 2) Pengaruh Deposito Mudharabah secara parsial terhadap pembiayaan 
bagi hasil di PT. Bank Jabar Banten Syariah, dan 3) pengaruh tabungan wadiah dan 
Deposito Mudharabah secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil di PT. Bank Jabar 
Banten Syariah. 

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 
pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan 
keuangan publikasi Bank Indonesia triwulan maret 2012 – juni 2016. Tehnik 
pengumpulan data yaitu dokumentasi dan kepustakaan. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis deskriptif, analisis regresi (sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis 
determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji f) dan analasis uji T test. Adapun 
pengolahan data menggunakan SPSS for windows versi 16.0 dan microsoft excel sebagai 
penunjang pengolahan data awal.   

Hasil penelitian, peneliti menunjukan bahwa 1) secara parsial tabungan wadiah 
berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil PT. Bank Jabar Banten 
Syariah dimana besarnya pengaruh tabungan wadiah sebesar 0,291 terhadap 
pembiayaan bagi hasil PT. Bank Jabar Banten Syariah, korelasi 0,434 (sedang), koefisien 
determinasi 0,188 atau 18,8% serta signifikansi thitung  ttabel yaitu 1,927  1,746 
(signifikan); 2) Secara parsial deposito mudharabah terbukti berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dimana besarnya pengaruh deposito 
mudharabah sebesar 0,483 terhadap pembiayaan bagi hasil, korelasi 0,596 (sedang), 
serta koefisien determinasi 0,356 atau 35,6%dengan signifikansi thitung 2,972 ≥ ttabel 1,746 
(signifikan); dan 3) secara simultan tabungan wadiahdan deposito mudharabah terbukti 
berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil dengan hasil FhitungFhitung  Ftabel, 
4,615   3,68. 
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