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ABSTRAK 

 

Rizqi Mardhiah: Pengaruh Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non 

Profit Sharing Terhadap Total Liabilitas pada PT. Bank 

Victoria Syariah periode 2015-2017 

 

 Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mempunyai 

mekanisme dasar menerima deposito dari pemilik modal dan mempunyai 

kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 

asetnya, dengan pola skema pembiayaan sesuai syariat Islam. Dana dari 

masyarakat yang disimpan dalam bentuk tabungan, rekening giro dan/atau 

deposito kemudian dihimpun dan dikelola oleh bank. Simpanan atau tabungan 

yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut kemudian disalurkan 

oleh bank dalam bentuk pembiayaankepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui besarnya 

pengaruh Dana Simpanan Wadiah terhadapTotal Liabilitas Bank Victoria Syariah. 

(2)mengetahui besarnya pengaruh Dana Investasi Non Profit Sharing 

terhadapTotal Liabilitas Bank Victoria Syariah (3)mengetahui besarnya pengaruh 

Dana Simpanan Wadiah dan Dana Investasi Non Profit Sharing terhadap Total 

Liablitas Bank Victoria Syariah. 

 Metode penelitian yang dilakukan adalah analisis deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan  adalah data sekunder dari 

laporan keuangan PT. Bank Victoria Syariah periode 2015-2017. Teknik 

pengumpulan data yaitu kepustakaan, browsing dan dokumentasi. Analisis data 

menggunakan metode dekriptif, analisis regresi (sederhana dan berganda), analisis 

korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis (uji t dan uji F). Pengolahan 

data SPSS for windows Versi 20.00 dan Microsoft excel 2016 sebagai penunjang. 

 Hasil penelitian ketiga variabel yaitu (1) jumlah  dana simpanan wadiah 

diperoleh nilai ttabel>thitung (2,258>0,632) artinya terdapat prengaruh positif tidak 

signifikan antara dana simpanan wadiah terhadap total liabilitas. (2) jumlah dana 

investasi non profit sharing diperoleh nilai ttabel<thitung (2,258<4,385) artinya 

terdapat pengaruh positif yang  signifikan antara dana investasi non profit sharing 

terhadap total liabilitas. (3) dana simpanan wadiah dan dana investasi non profit 

sharing diperoleh nilai Ftabel>Fhitung (4,26<6,810) artinya terdapat pengaruh positif 

yang signifikan antara dana simpanan wadiah dan dana investasi non profit 

sharing terhadap total liabilitas. 
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