
 

 

ABSTRAK 

 

Primanita Rahmatia M : 

 

Pengaruh Total Aktiva dan Deposito Mudharabah 

terhadap Pendapatan Operasional pada Bank 

Mega Syariah. 

Pertumbuhan aset yang dimiliki oleh Bank menjadi hal yang sangatlah penting. Karena, 

pertumbuhan aset yang dimiliki oleh Bank juga mampu menggambarkan kemampuan bank itu 

sendiri dalam mengahasilkan pendapatan. Selain itu Juga Pendapatan Operasional Bank Syariah 

dipengaruhi juga oleh Dana Pihak Ketiga dari kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana 

tersebut bank akan mendapatkan pendapatan. Tanpa adanya dana tersebut kegiatan operasional 

bank tidak akan berjalan, dan tidak akan bisa menghasilkan pendapatan. Namun hal ini tidak 

sama dengan keadaan dilapangan dimana meskipun Total Aktiva serta Deposito Mudharabah 

naik akan tetapi Pendapatan Operasional yang didapatkan oleh Bank Mega Syariah justru malah 

turun. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti Pengaruh Total Aktiva dan Deposito 

Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional pada Bank Mega Syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Total Aktiva dan 

Deposito Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional PT bank Mega Syariah. Adapun data 

dari penelitian ini diambil dari website Bank Mega Syariah serta website resmi Bank Indonesia 

periode 2011-2015. Adapun perhitungan dilakukan dengan menggunakan  

Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti hanya akan 

mendeskripsikan data sampel. Analisis dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode 

statistik untuk menguji hipotesis. Tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk membuktikan 

apakah data yang dianalisa tersebut berpengaruh atau tidak.  

Hasil dari penelitian ini: (1) secara parsial ada pengaruh namun tidak signifikan antara 

Total Aktiva terhadap Pendapatan Operasional. karena hasil uji t menunjukan hasil thitung 1,219 ≤ 

ttabel 2,101 maka Ho diterima, artinya tidak signifikan. (2) secara parsial ada pengaruh namun 

tidak signifikan antara Deposito Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional. karena hasil uji 

t menunjukan hasil thitung 1,524 ≤ ttabel 2,101  maka Ho diterima, artinya tidak signifikan.  (3) 

secara simultan ada pengaruh namun tidak signifikan antara Total Aktiva dan Deposito 

Mudharabah terhadap Pendapatan Operasional. karena hasil uji t menunjukan hasil Fhitung ≤ Ftabel 

1,322 ≤ 2,110 maka Ho diterima, artinya tidak signifikan. 

Kata kunci: Total Aktiva, Deposito Mudharabah, dan Pendapatan Operasional. 

 

 

 

 

 
 


