
 

i 
 

ABSTRAK 

 

Samsul Bahri: Pengaruh Jumlah Tabungan Mudharabah Terhadap Tingkat 

Return On Assets (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah 

(BPRS) Al-Wadi’ah Tasikmalaya. 

 

Sumber Dana merupakan hal terpenting bagi bank untuk dapat 

meningkatkan jumlah kredit atau pembiayaan yang akan dilempar ke masyarakat. 

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, sektor perbankan memerlukan 

ketersediaan sumber dana. Semakin banyak dana yang dimiliki oleh bank, maka 

akan semakin besar peluang bank untuk menjalankan fungsinya. Dana-dana yang 

dimaksud meliputi dana yang bersumber dari bank itu sendiri, dana yang 

bersumber dari lembaga lainnya, dan dana yang bersumber dari masyarakat baik 

yang berupa Tabungan maupun Deposito. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui Jumlah Tabungan 

Mudharabah, (2) Untuk mengetahui Tingkat Return On Assets, (3) Untuk 

menjelaskan pengaruh Jumlah Tabungan Mudharabah terhadap Tingkat Return 

On Assets (ROA). Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al-Wadi’ah Tasikmalaya. 

Dana pihak ketiga (DPK) baik yang berupa Tabungan maupun Deposito 

merupakan salah satu sumber dana terbesar yang diperoleh dari masyarakat. Bank 

dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk menghasilkan pendapatan 

bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk pembiayaan. Peningkatan dana pihak 

ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang besar pula sehingga 

profitabilitas baik yang berupa Return On Assets maupun Return On Equity bank 

akan meningkat. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis kuantitatif dengan menggunakan data historis berupa data time series. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah Regresi Linier 

Sederhana, Uji Pearson Product Moment, Uji Koefisien Determinan (R), dan  Uji 

t, yang diolah dengan menggunakan Program SPSS 16.0. 

Hubungan antara Tabungan Mudharabah dengan Return On Assets 

(ROA) adalah sebesar 0,67 dengan arah negatif, berdasarkan hasil perhitungan, 

diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,451 atau sebesar 45,07% dan 

sisanya 54,97% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

antara Tabungan Mudharabah terhadap Return On Assets (ROA), artinya bahwa 

ketika Jumlah Tabungan Mudharabah di BPRS Al-Wadi’ah Tasikmalaya 

meningkat, maka Return On Assets (ROA) akan turun sebesar -9,4%. Begitupun 

sebaliknya, apabila Tabungan Mudharabah menurun maka rasio Return On Assets 

(ROA) akan meningkat. 
 Kata Kunci: Tabungan Mudharabah, Return On Assets 

 

 

 

 

 



 

ii 
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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

skripsi ini yang berjudul: “Pengaruh Jumlah Tabungan Mudharabah Terhadap 

Tingkat Return On Assets (ROA) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah Al-

Wadi’ah Tasikmalaya”. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

Muhammad SAW yang memberikan jalan penerang bagi umatnya hingga akhir 

zaman. 

Penulis skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan dari berbagai 

pihak termasuk kedua orang tua, adik-adikku tersayang yang telah memberikan 

dorongan dan motivasi baik yang bersifat moril maupun materil. Tanpa kalian 

apalah aku saat ini; selain dari itu dengan segala kerendahan hati penulis juga 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M. Si. selaku dekan Fakultas 

Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

2. Ibu Dr. Dedah Jubaedah, M. Si. selaku Ketua Jurusan Manajemen 

Keuangan Syari’ah dan Dr. Iwan Setiawan, S.Ag., M.Pd., M.E.Sy selaku 

Sekretaris Jurusan MKS yang telah memberikan pengarahan dan membantu 

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini; 
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3. Bapak Sarip Muslim, S.Ag., M.A. dan Bapak Rusmani, S.Ag., M.H.I.  

selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sumbangan pikiran serta 

berbagai arahan dalam penyusunan skripsi ini; 

4. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Keuangan Syari’ah Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang tanpa henti memberi 

dan menambah ilmu pengetahuan kepada penulis; 

5. Pimpinan dan staff PT. BPRS Al-Wadi’ah Tasikmalaya yang telah 

memberikan izin untuk mengadakan penelitian; 

6. Untuk yang terkasih yang selalu menemani, memberi motivasi dan 

memarahi dikala malas melanda, Ai Sulastri terima kasih karena sudah 

meluangkan waktunya untuk menjadi pendorong motivasi menjalani hari-

hari ini. 

7. Teman-teman Manajemen Keuangan Syari’ah Fakultas Syari’ah dan 

Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung angkatan 2010 telah 

memberikan support selama ini; 

8. Teman-teman MKS-C yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya 

yang sudah sama-sama berjuang selama 4 tahun kebelakang sampai saat 

ini, semoga silaturahim kita tetap terjaga selamanya. 

9. Buat sahabat-sahabatku yang selalu ada dikala penulis dalam keadaan 

susah ataupun senang khususnya Rifki Rosyad, Subhan Hanafiah, Yudistia 

Teguh, Rifal Maulana Sidiq, Reza Julviana, Saepulloh, Silvi, Syarifah, 

Resti, Rima, Shita, Wilda Putri dan temen-temen Kosan Al-Barokah dan 

para romli khususnya Yudha Setiawan. Tyan Yustiana, Rizky Riyaldy, 
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Cahya Pelka, yang sudah memberikan semangat dan do’a. Aku akan selalu 

merindukan kalian. 

Dengan penuh harapan dan do’a semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi 

pendorong bagi dunia pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi 

perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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