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ABSTRAK 

 

Zulfa Rahmaniyah: Pengaruh Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah 

terhadap Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Mega 

Syariah. 

 

 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bank yang melaksanakan kegiatan 

usahanya berdasarkan hukum Islam dengan produk-produk bank syariah yaitu 

produk simpanan, pembiayaan dan jasa. Produk simpanan diantaranya yaitu giro 

wadi’ah dan tabungan wadi’ah dan produk pembiayaan diantaranya yaitu 

pembiayaan musyarakah. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui besarnya pengaruh Giro 

Wadi’ah secara parsial terhadap Pembiayaan Musyarakah, (2) mengetahui besarnya 

pengaruh Tabungan Wadi’ah secara parsial terhadap Pembiayaan Musyarakah, 

serta (3) mengetahui besarnya pengaruh Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah 

secara simultan terhadap Pembiayaan Musyarakah di PT. Bank Mega Syariah. 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data hitoris berupa 

laporan keuangan PT. Bank Mega Syariah periode triwulan 2015-2017. Berupa 

laporan keuangan Giro Wadi’ah, Tabungan Wadi’ah dan Pembiayaan Musyarakah. 

 Hasil penelitian secara simultan ketiga variabel yaitu (1) Pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa Giro Wadi’ah memiliki thitung sebesar -0,289 dan memperoleh 

nilai ttabel sebesar 2,306. Hal ini tidak memenuhi syarat thitung < ttabel (-0,289 < 2,306) 

dengan nilai signifikan 0,780. Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho 

diterima yang artinya secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara 

Giro Wadi’ah terhadap Pembiayaan Musyarakah. (2) Pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa Tabungan Wadi’ah memiliki thitung dan memperoleh nilai ttabel 

sebesar 2,306. Hal ini tidak memenuhi syarat thitung < ttabel (-0,209 < 2,306) dengan 

nilai signifikan 0,058. Dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak dan Ho diterima yang 

artinya secara parsial terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara Tabungan 

Wadi’ah terhadap Pembiayaan Musyarakah. (3) Pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah memiliki Fhitung sebesar 2,917 dan 

memperoleh nilai Ftabel sebesar 4,74. Hal ini tidak memenuhi syarat Fhitung < Ftabel 

(2,917 < 4,74) dengan nilai signifikan 0,120 % dapat disimpulkan bahwa Ha ditolak 

Ho diterima yang artinya bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang tidak 

signifikan antara Giro Wadi’ah dan Tabungan Wadi’ah terhadap Pembiayaan 

Musyarakah pada PT. Bank Mega Syariah. 
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