
 

 

ABSTRAK 

Abdurrahman Hakim (1143070004): Pengaruh Inflasi dan Deposito 

Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah PT. Bank Mega Syariah Periode 

2014-2016 

 

Naiknya Inflasi adalah sebuah indikasi bahwa uang yang beredar di masyarakat 

melebihi jumlah permintaan uang tersebut. Hal ni pun adalah sebuah indikasi 

menurunya minat masyarakat untuk menyimpan dana di bank. Deposito mudharabah 

adalah salah satu produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank dengan system 

bagi hasil. Kenaikan deposito mudharabah akan meningkatkan kapasitas bank dalam 

menyalurkan pembiayaannya. Trend pembiayaan murabahah di PT. Bank Mega 

Syariah kian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Oleh Karena itu penelitian 

dengan dua variabel diatas dilakukan untuk mengukur pengaruh inflasi dan deposito 

mudharabah terhadap jumlah pembiayaan murabahah PT. Bank Mega Syariah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap 

pembiayaan murabahah secara parsial, untuk mengetahui pengaruh deposito 

mudharabah terhadap pembiayaan murabahah secara parsial dan untuk mengetahui 

pengaruh inflasi dan deposito mudharabah terhadap pembiayaan murabahah secara 

simultan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat uji statistik yang 

digunakan adalah analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi 

serta analisis uji uji hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F. adapun variable 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Inflasi dan deposito 

mudharabah sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah pembiayaan 

murabahah. Data yang digunakan adalah laporan keuangan PT. Bank Mega Syariah 

periode 2014-2016 dan hasil wawancara dengan deputy of funding dan deputy of 

lending. 

Hasil dari penelitian secara parsial antara inflasi (X1) dan pembiayaan 

murabahah (Y)  menghasilkan thitung sebesar 1,817. Hasil ini menunjukan bahwa thitung 

(1,817). > ttabel (1,3968). Hal ini memiliki arti bahwa inflasi (X1) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y). Hasil dari penelitian secara 

parsial antara deposito mudharabah (X2) dan pembiayaan murabahah (Y)  

menghasilkan thitung sebesar 7,725. Hasil ini menunjukan bahwa thitung (7,725). > ttabel 

(1,3968). Hal ini memiliki arti bahwa deposito mudharabah (X2) memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y). Hasil dari penelitian secara 

simultan antara inflasi (X1) dan deposito mudharabah (X2) terhadap pembiayaan 

murabahah (Y)  menghasilkan Fhitung sebesar 34,567. Hasil ini menunjukan bahwa 

Fhitung (34,567). > Ftabel (14,26). Hal ini memiliki arti bahwa inflasi (X2) memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Y). 
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