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ABSTRAK 

Gita Purnama Fitri:  Pengaruh Jumlah Tabungan Wadiah dan Jumlah 

Deposito Mudharabah terhadap Total Pembiayaan 

Mudharabah di PT. Bank Syariah Bukopin Periode 

2016-2018 

 

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan syariah atau lembaga 

intermediasi yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat. Salah satu produk dari perbankan syariah yaitu produk 
penghimpunan dana diantaranya adalah tabungan wadiah dan deposito 

mudharabah yang kemudian dana tersebut disalurkan melalui produk pembiayaan 
yaitu pembiayaan mudharabah. Sehingga semakin besar bank dalam menghimpun 

dana dari masyarakat maka akan semakin besar pula kemungkinan bank dalam 
menyalurkan dana tersebut. Namun berbanding terbalik dengan data yang 
ditemukan di PT. Bank Syariah Bukopin pada periode 2016-2018. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh jumlah tabungan 
wadiah secara parsial terhadap total pembiayaan mudharabah PT. Bank Syariah 

Bukopin; (2) mengetahui pengaruh jumlah deposito mudharabah secara parsial 
terhadap total pembiayaan mudharabah PT. Bank Syariah Bukopin; (3) 
mengetahui pengaruh pengaruh jumlah tabungan wadiah dan jumlah deposito 

mudharabah secara simultan terhadap total pembiayaan mudharabah PT. Bank 
Syariah Bukopin periode 2016-2018. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskiptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder 
dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Syariah Bukopin Periode 2016-2018 

yang diolah peneliti dan didapatkan dari situs resmi perusahaan 
www.syariahbukopin.co.id. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu secara parsial menggunakan uji analisis regresi sederhana, analisis korelasi 

pearson product moment, koefisien determinasi dan Uji t, serta dianalisis secara 
simultan menggunakan uji analisis regresi berganda, analisis korelasi pearson 

product moment, koefisien determinasi dan Uji f. Adapun pengolahan data 
menggunakan SPSS for windows version 20. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Jumlah Tabungan Wadiah 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Total Pembiayaan Mudharabah dengan 
hasil Uji t sebesar thitung -1,340 < ttabel 2,228, maka Ha ditolak dan H0 dtierima; (2) 
Jumlah Deposito Mudharabah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Total Pembiayaan Mudharabah dengan hasil Uji t sebesar thitung 3,107 > ttabel 
2,228, maka Ha diterima dan H0 ditolak; (3) Tabungan Wadiah dan Jumlah 

Deposito Mudharabah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Total Pembiayaan Mudharabah dengan hasil Uji F sebesar Fhitung 5,799 > 
Ftabel 4,26, maka Ha diterima dan H0 ditolak. 
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