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ABSTRAK 

 

Ahmad Faiz Izzuddin:  Pengaruh Jumlah Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan 

Wadiah terhadap Jumlah Beban Bonus Wadiah di PT. 

Bank Mega Syariah Periode 2014-2016. 

Dalam latar belakang penelitian ini di satu sisi, Jumlah Giro Wadiah dan 

Jumlah Tabungan Wadiah itu memiliki dampak positif terhadap peningkatan  

Jumlah Beban Bonus Wadiah, ketika Jumlah Giro wadiah dan Jumlah Tabungan 

Wadiah meningkat. di sisi lain, Jumlah Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan 

memiliki dampak positif terhadap peningkatan Jumlah beban bonus Wadiah, 

ketika Jumlah Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan Wadiah menurun. 

Rumusan masalah dan tujian dalam penelitian ini (1) Seberapa besar 

pengaruh jumlah giro Wadiah terhadap Jumlah beban bonus Wadiah secara 

parsial. (2) Seberapa besar pengaruh jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah 

beban bonus Wadiah secara parsial. (3) Seberapa besar pengaruh jumlah giro 

Wadiah dan Jumlah tabungan Wadiah terhadap Jumlah beban bonus Wadiah pada 

secara Simultan. (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah giro 

Wadiah terhadap jumlah beban bonus Wadiah. (2) Untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah beban bonus 

Wadiah. (3) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah giro Wadiah 

dan jumlah tabungan Wadiah terhadap jumlah beban bonus Wadiah. 

Penelitian ini berangkat dari sebuah pemikiran dimana jika 𝐻𝑜: jumlah 

giro Wadiah dan jumlah tabungan Wadiah berpengaruh tidak signifikan trerhadap 

beban bonus Wadiah dan 𝐻𝑎: jumlah giro Wadiah dan jumlah tabungan Wadiah 

berpengaruh signifikan terhadap beban bonus Wadiah menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan jenis analisis pada data-data (numerical). Teknik yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi product pearsoen 

moment, koefesien determinasi, Uji t (parsial) dan Uji F (simultan) dengan 

didukung oleh aplikasi SPSS for windows versi 23. Subyek penelitian 

menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuanagn Publikasi dari BI. Yang 

berasal dari laporan keuangan triwulan PT. Bank Mega Syariah periode 2014-

2016. 

Berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, hasil 

penelitian menunjukan bahwa pengaruh Jumlah Giro Wadiah secara parsial 

berpengaruh tidak signifikan terhadap Jumlah Beban Bonus Wadiah dimana 

thitung dengan nilai 1,020 dan ttabel dengan nilai 2,22814 menjadi 1,020 < 

2,22814 maka H0 diterima dan Ha ditolak, dan pengaruh Jumlah Tabungan 

Wadiah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap Jumlah Beban Bonus 

Wadiah dimana  thitung dengan nilai 1,864 dan ttabel dengan nilai 2,22814 

menjadi 1,864 < 2,22814 maka H0 diterima dan Ha ditolak, sedangkan pengaruh 

Jumlah Giro Wadiah dan Jumlah Tabungan Wadiah secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Beban Bonus Wadiah dengan melihat 

hasil Uji F (simultan) sebesar 1,577 atau 5,8% sedangkan 4,2% di pengaruhi oleh 

faktor lain diluar model penelitian. 
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