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ABSTRAK 

Abdul Gani Herdiansyah: Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Deposito 

Mudharabah dan Beban Personalia terhadap 

Laba Operasional Di PT.BPRS Daarut Tauhid 

 Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dugaan bahwa pendapatan bagi 

hasil deposito mudharabah dan beban personalia berpengaruhi terhadap laba 

operasional. Hal itu, diperkuat oleh teori yang dikemukakkan, yaitu ketika 

pendapatan bagi hasil deposito mudharabah naik maka laba operasional juga harus 

naik, jika pendapatan bagi hasil deposito mudharabah turun maka laba operasional 

harus turun. Dan ketika beban personalia naik maka laba operasional turun, jika 

beban personalia turun maka laba operasional naik. 

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui besarnya pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah secara parsial terhadap laba operasional, pengaruh beban 

personalia secara parsial terhadap laba operasional, pengaruh pendapatan bagi hasil 

deposito mudharabah dan beban personalia secara simultan terhadap laba 

operasional. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang dianalisis dengan uji parsial antara 

lain, regresi sederhana, korelasi pearson product moment, regresi berganda, uji t, 

dan uji F. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diolah dari 

laporan keuangan publikasi Bank Indonesia. 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa 

pendapatan bagi hasil deposito mudharabah dan beban personalia berpengaruh 

negatif tidak signifikan terhadap laba operasional di PT.BPRS Daarut Tauhid. 

Berdasarkan perhitungan hasil spss, diperoleh angka Fhitung sebesar 0,541 dan Ftabel 

sebesar 4,26 dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05. Hal ini menunjukan bahwa nilai 

Fhitung < Ftabel atau 0,541 < 4,26. Artinya bahwa pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah dan beban personalia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

laba operasional di PT.BPRS Daarut Tauhid. Hasil koefisien determinasi diperoleh 

sebesar 10,7%. Hal ini menunjukan bahwa pendapatan bagi hasil deposito 

mudharabah dan beban personalia memberikan kontribusi terhadap laba 

operasional sebesar 10,7% dan sisanya 89,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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