
 

 

ABSTRAK 

 

Astrid Tiaranika Utami: Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito 

Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung Periode 2014-2016. 

 

Tabungan wadiah merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan 

sistem simpanan yang dapat diambil kapan saja yang banyak diminati oleh 

nasabah. Deposito mudharabah merupakan simpanan yang penarikannya hanya 

dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pembagian hasil sesuai dengan 

nisbah yang telah disepakati di muka. Pembiayaan murabahah merupakan jual 

beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan 

keuntungan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

tabungan wadiah terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung secara parsial, pengaruh deposito 

mudharabah terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah Harta Insan Karimah Cibitung secara parsial, serta pengaruh tabungan 

wadiah dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan murabahah di PT. Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung secara simultan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 

(time series) yaitu berbentuk laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh 

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Cibitung periode 

2014-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis 

regresi linier sederhana, analisis regresi berganda, analisis korelasi sederhana, 

analisis korelasi berganda, analisis determinasi, analisis uji t (parsial), dan analisis 

uji F (simultan).  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan dengan 

menunjukkan: 1) Pembiayaan murabahah secara parsial dipengaruhi oleh 

tabungan wadiah berpengaruh signifikan dengan memberi kontribusi sebesar 

0,301 atau 30,1%; 2) Pembiayaan murabahah secara parsial dipengaruhi oleh 

deposito mudharabah berpengaruh signifikan dengan memberi kontribusi sebesar 

0,748 atau 74,8%; 3) Pembiayaan murabahah secara simultan dipengaruhi oleh 

tabungan wadiah dan deposito mudharabah berpengaruh signifikan dengan 

memberi kontribusi sebesar 0,750 atau 75%, sedangkan sisanya 25% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak peneliti jelaskan pada penelitian ini.  

 

Kata Kunci : Tabungan Wadiah, Deposito Mudharabah, dan Pembiayaan     

Murabahah. 

 

 


