PENGARUH TINGKAT BAGI HASIL, UKURAN BANK, DAN
SERTIFIKAT WADIAH BANK INDONESIA (SWBI)
TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN
SYARIAH DI INDONESIA
THE INFLUENCE OF PROFIT AND LOSS SHARING, SIZE OF
BANK, AND BANK OF INDONESIA WADIAH CERTIFICATE
ON THIRD PARTY FUND OF ISLAMIC BANKING IN
INDONESIA

HANANTO HARYADI SENTOSA
8335072941

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2012

ii

iii

ABSTRAK

Hananto Haryadi Sentosa, 2012; Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Ukuran Bank,
dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap Dana Pihak Ketiga pada
Perbankan Syariah di Indonesia
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil,
ukuran bank, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia terhadap dana pihak ketiga
pada perbankan syariah di Indonesia dimana peneliti memfokuskan sampel
penelitian pada unit usaha yang bergerak di bidang perbankan syariah.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan
keuangan unit-unit usaha perbankan syariah yang dipublikasikan oleh Bank
Indonesia. Metode yang dipakai adalah metode kuantitatif dengan pendekatan
regresi. Teknik pengambilan sampling adalah purposive sampling dengan
populasi sebanyak 75 unit usaha perbankan syariah. Hasil regresi dari penelitian
ini adalah tingkat bagi hasil, ukuran bank, dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia
secara simultan berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga.

Kata kunci: tingkat bagi hasil, ukuran bank, SWBI, perbankan syariah
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ABSTRACT

Hananto Haryadi Sentosa, 2012; The Influence Of Profit and Loss Sharing, Size
of Bank, and Bank of Indonesia Wadiah Certificate on Third Party Fund of
Islamic Banking in Indonesia
This research is aimed to analyze the influence of profit and loss sharing, size
of bank, and Bank of Indonesia Wadiah Certificate where researchers focus on
the research sample business units engaged in the field of Islamic banking.
This research using secondary data derived from financial statements units
syariah banking business published by bank of Indonesia. The method used was
quantitative method approach of regression. Technique of sampling is purposive
sampling with a population of about 75 business unit Islamic banking. The result
of regression of research is profit and loss sharing , the size of a bank , and a
Bank of Indonesia Wadiah Certificate simultaneously influential significantly to
third party funds .
Keyword : profit and loss sharing, size of bank, Bank of Indonesia Wadiah
Certificate
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