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ABSTRAK 

 

Fifi Rosiananingsih : Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito 

Mudharabah Terhadap Laba Operasional Pada PT. 

Bank BRI Syariah  

 

Tabungan Mudharabah adalah tabungan investasi yang memberikan 

keuntungan dengan cara pembagian hasil usaha antara masyarakat sebagai 

penyedia dana (shahibul mal) dengan bank sebagai pengelola dana (mudharib). 

Deposito Mudharabah merupakan investasi dana berdasarkan akad mudharabah 

dimana ada jangka waktu antara penyetoran dan penarikannya agar dananya itu 

bisa diputarkan. Tenggang waktu antara penyetoran dan penarikan deposito 

mudharabah tersebut yaitu 30hari, 90 hari dan seterusnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tabungan 

Mudharabah dan Deposito Mudharabah terhadap Laba Operasional Pada PT. 

Bank BRI Syariah Periode Triwulan Tahun 2012-2014. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan uji asumsi 

klasik dengan pendekatan kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan 

analisis regresi sederhana, analisis korelasi pearson product moment, koefisien 

determinasi, dan uji t serta dianalisis secara simultan dengan analsisi regresi 

berganda, korelasi berganda dan uji F. Didukung dengan SPSS for Windows 16.0. 

Dimana data yang digunakan adalah data sekunder dari PT. Bank BRI Syariah 

periode triwulan tahun 2012-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan dengan hasil 

analisis korelasi menunjukkan nilai koefisien antara Tabungan Mudharabah 

dengan Laba Operasional sebesar -0,169, Deposito Mudharabah dengan Laba 

Operasional sebesar -0,002, dan nilai koefisien korelasi Tabungan Mudharabah 

dan Deposito Mudharabah sebesar 0,927. Hasil pengujian hipotesis diperoleh 

bahwa thitung sebesar -0,544, karena thitung < ttabel -0,554 < 2,2281 maka Ha ditolak. 

Artinya secara parsial Tabungan Mudharabah berpengaruh negatif terhadap Laba 

Operasional. Deposito Mudharabah juga secara parsial berpengaruh negatif 

terhadap Laba Operasional, dibuktikan dengan nilai thitung -0,007, karena thitung < 

ttabel (-0,007 < 2,228) maka Ha ditolak. Sedangkan secara simultan juga 

menunjukkan hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,112 dengan mengambil 

tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05, maka Ftabel (1,112 < 4,26). H0 diterima 

dan Ha ditolak. Artinya Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah 

berpengaruh negatif terhadap Laba Operasional. 
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