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ABSTRAK 

Destiana Virgiani: Pengaruh Dana Simpanan Wadi’ah dan Dana Investasi 

Non-Profit Sharing Terhadap Pembiayaan Musyarakah 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dana simpanan wadi’ah dan dana investasi 

non-profit sharing pada Bank berbasis Syariah. Sistem dana simpanan wadi’ah dan dana 

investasi non-profit sharing memiliki keterkaitan dengan tingkat pembiayaan musyarakah 

yang disalurkan oleh bank. Adanya hubungan antara dana simpanan wadi’ah dan dana 

investasi non-profit sharing dengan pembiayaan musyarakah merupakan salah satu upaya 

bank dalam menyalurkan dananya. Meningkatnya penghimpunan dana dari dana 

simpanan wadi’ah dan dana investasi non-profit sharing akan meningkatkan penyaluran 

dana pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank. Apabila terjadi peningkatan 

terhadap pembiayaan maka akan terjadi peningkatan pula pada pendapatan bank. 

Pendapatan yang diperoleh bank dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan yang disalurkan 

bank. 

Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui  pengaruh  dana 

simpanan  wadi’ah  (X1) terhadap  pembiayaan musyarakah (Y), mengetahui  pengaruh 

dana  investasi  non-profit  sharing (X2) terhadap pembiayaan  musyarakah (Y) dan 

mengetahui pengaruh dana  simpanan  wadi’ah (X1) dan  dana investasi  non-profit  

sharing (X2) secara simultan terhadap pembiayaan musyarakah (Y) di PT Bank Mega 

Syariah Tbk Periode 2015-2017. 

Bank merupakan perantara antara penghimpun dana dan penyalur dana, salah 

satu dana  yang  dihimpun  oleh  bank yaitu didapat dari DPK diantarannya dana   

simpanan  Wadi’ah dan  dana  investasi  non-profit  sharing. Sumber dana  yang 

diperoleh dari dana simpanan Wadi’ah merupakan salah satu elemen penting bagi 

peningkatan pembiayaan Musyarakah. Semakin banyak dana yang dihimpun bank maka 

semakin tinggi tingkat penyaluran pembiayaan yang besar tentu dapat meningkatkan laba 

yang diperoleh bank, 

Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat uji statistika yang digunakan adalah dengan 

Analisa berdasarkan korelasi, Analisa berdasarkan regresi linier, dan Analisa berdasarkan 

koefisien determinasi serta pengujian hipotesis menggunakan analisis statistik uji f dan uji 

t. Lalu variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini adalah produk dana  

simpanan  wadi’ah (X1) dan  dana  investasi  non-profit  sharing (X2) sedangkan 

pembiayaan  musyarakah (Y) sebagai variabel dependen. Data yang digunakan adalah 

data laporan keuangan yang dipublikasi per-triwulan oleh PT Bank Mega Syariah Tbk 

Periode 2015-2017. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara parsial, dana simpanan wadi’ah 

(X1) terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan musyarakah (Y). 

Pembiayaan musyarakah (Y) dipengaruhi oleh dana simpanan wadi’ah (X1) sebesar 

18,7%. Pembiayaan musyarakah (Y) dipengaruhi oleh dana investasi non-profit sharing 

(X2) sebesar 55,1%. Pembiayaan musyarakah (Y) dipengaruhi oleh dana simpanan 

wadi’ah (X1) dan dana investasi non-profit sharing (X2) sebesar 67% maka dari itu hasil 

uji F secara simultan, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis yang 

menyatakan produk dana simpanan wadi’ah (X1) dan dana investasi non-profit sharing  

(X2) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan musyarakah 

(Y). 

Kata kunci : Dana Simpanan Wadi’ah, Dana Investasi Non-Profit Sharing, dan 

Pembiayaan Musyarakah. 


