ABSTRAK
Astagina Novianti: Pengaruh Dana Simpanan Wadiah dan Deposito
Mudharabah terhadap Pembiayaan Ijarah pada PT. Bank BCA Syariah
Periode 2014-2016
Bank syariah memiliki kegiatan yang terdiri dari penghimpunan dana dan
penyaluran dana. Dalam konsepnya bank memperoleh dana dalam produk
penghimpunan dana seperti dana simpanan wadiah dan deposito mudharabah dan
bank menyalurkan dana yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan. Salah satu
produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu pembiayaan ijarah.
Sehingga besarnya jumlah dana yang terkumpul mempengaruhi jumlah dana yang
disalurkan oleh bank syariah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Jumlah
Dana Simpanan Wadiah secara parsial terhadap Pembiayaan Ijarah pada PT. Bank
BCA Syariah. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Deposito Mudharabah
secara parsial terhadap pembiayaan Ijarah pada PT. Bsnk BCA Syariah. Dan untuk
mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Simpaan Wadiah dan Deposito
Mudharabah secara simultan terhadap Pembiayaan Ijarah pada PT. Bank BCA
Syariah.
Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan
kauntitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana
dan berganda, uji korelasi parsial, uji korelasi berganda, analisis koefesien
determinasi, dan analisis uji hipotesis yaitu uji t dan uji F. Untuk pengelolaan data
digunakan perhitungan Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows
Version 20 dan Microsoft Excel 2015 sebagai alat bantu. Data yang digunakan dari
laporan keuangan triwulan PT. Bank BCA Syariah periode 2014-2016.
Hasil penelitian secara parsial antara Jumlah Dana Simpanan Wadiah
terhadap Pembiayaan Ijarah. Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t yaitu sebesar
3,050 dengan nilai koefesien determinasi 48,2%. Hal ini memenuhi syarat thitung >
ttabel yaitu 3,050 > 2,23. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang
artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Simpanan Wadiah terhadap
Pembiayaan Ijarah. Hasil penelitian secara parsial antara Deposito Mudharabah
terhadap Pembiayaan Ijarah. Hal ini memenuhi syarat thitung > ttabel yaitu 5,159 >
2,23 dengan nilai koefesien determinasi sebesar 72,7%. Dapat disimpulkan bahwa
Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara
Deposito Mudharabah terhadap Pembiayaan Ijarah. Hasil penelitian secara
simultan antara Dana Simpanan Wadiah dan Deposito Mudharabah terhadap
Pembiayaan Ijarah. Hasil yang diperoleh dari pengujian uji F yaitu sebesar 14,443
dengan nilai koefesien determinasi sebesar 76,2%. Hal ini memenuhi syarat Fhitung >
Ftabel atau 14,443 > 4,26. Dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya
terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Simpanan Wadiah dan Deposito
Mudharabah terhadap pembiayaan Ijarah pada PT. Bank BCA Syariah.
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