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ABSTRAK 

MUHAMMAD FAHRI MAULIDAN. Pengaruh  Tabungan Wadiah Dan 

Deposito Mudharabah Terhadap Aktiva Pada Pt Bank Syariah 

Mandiri Periode 2014-2016 

 

  Bank syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan 

kredit dan jasa - jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang 

beroperasi disesuaikan prinsip - prinsip syari’ah. Bank Mandiri Syari’ah memiliki 

tugas sebagai lembaga finance intermediary yaitu perantara keuangan dari pihak 

yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana dan sebagai penyimpan 

uang nasabah. Jumlah kenaikan dan penurunan tabungan wadi’ah dan deposito 

mudharabah Bank Syari’ah Mandiri yang tidak diimbangi dengan dengan jumlah 

aktiva dan fenomena ini menarik untuk diteliti. 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

perkembangan tabungan wadi’ah dan deposito mudharabah pada Bank Syariah 

Mandiri., untuk mengetahui bagaimana tingkat aktiva pada Bank Syariah Mandiri, 

dan untuk mengetahui pengaruh jumlah tabungan wadi’ah dan deposito 

mudharabah terhadap aktiva Bank Syari’ah Mandiri. 

Kerangka berfikir yang melandasi penelitian ini adalah, Bank Syariah harus 

tetap menjaga kepercayaan serta kualitas tingkat bagi hasil yang dilakukan 

kepada nasabahnya. Karena nasabah yang menginvestasikan dalam bentuk 

tabungan wadiah atau deposito mudharabah akan selalu mempertimbangkan 

tingkat bagi hasil yang diperoleh, jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu 

rendah maka tingkat kepuasan nasabah akan menurun dan kemungkinan besar 

akan memindahkan dananya ke Bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian 

membuat tingkat kepercayaan dan bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan 

Bank Syariah dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga 

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif dimana 

data penelitian berupa angka- angka. Penulis mengidentifikasi fakta atau 

peristiwa berkaitan dengan masalah jumlah tabungan wadi’ah dan deposito 

mudharabah yang berpengaruh terhadap aktiva. Data yang digunakan merupakan 

data yang diambil dari laporan keuangan tahun 2014- 2016  dalam bentuk 

triwulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi 1) 

tabungan wadi’ah memiliki korelasi sebesar 0,961 dan konstribusi sebesar 92,42% 

terhadap aktiva, sisanya dipengaruhi faktor lain. 2) Deposito mudharabah 

memiliki korelasi sebesar 0,951 dan konstribusi sebesar 90,45% terhadap aktiva, 

sisanya dipengaruhi faktor lain. 3) Tabungan wadi’ah dan deposito mudharabah 

memiliki korelasi sebesar 0,9915 dan konstribusi sebesar 98,3% terhadap aktiva, 

sisanya dipengaruhi faktor lain. 


