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 ABSTRAK  

 

Hilma Halimatu Sadiah : Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito 

Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah 

pada PT.Panin Bank Syariah Tbk. 

 

Perbankan syariah memiliki berbagai macam produk salah satunya adalah 

penghimpunan dana yaitu tabungan dan deposito Mudharabah hal tersebut 

dikategorikan sebagai investasi. Panin bank syariah memanfaatkan dana tabungan 

dan deposito secara produktif yang berpengaruh terhadap Pembiayaan 

Murabahah. Jumlah tabungan Mudharabah dan jumlah deposito Mudharabah 

merupakan salah satu sumber dana yang dapat dialokasikan sebagai sumber bagi 

pendanaan pembiayaan, semakin besar jumlah tabungan dan deposito 

Mudharabah yang dapat dihimpun oleh bank maka semakin besar pula 

pembiayaan Murabahah yang dapat disalurkan. Murabahah merupakan akad jual 

beli antara bank dengan nasabah. 

Tujuan penellitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh jumlah 

tabungan Mudharabah terhadap pembiayaan Murabahah pada PT. Panin Bank 

Syariah. (2) mengertahui pengaruh deposito Mudharabah terhadap pembiaayan 

Murabahah di PT.Panin Bank Syariah. (3) mengetahui pengaruh tabungan 

Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap pembiayaan Murabahah di 

PT.Panin Bank Syariah.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 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. Teknik 

pengumpulan  data  yang digunakan adalah dengan cara memperoleh laporan 

keuangan yang telah dipublish oleh PT. Panin Bank  Syariah. 

Hasil penelitian secara Parsial ke tiga variabel yaitu (1) nilai uji t SPSS 

sebesar 2,799 dengan signifikan 0,019.  Hal ini memenuhi syarat thitung < Ttabel 

(2,799 > 2,2281) dengan nilai signifikan 0,019%. Dapat disimpulkan bahwa Ha 

diterima Ho ditolak yang artinya terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan 

antara jumlaht tabungan Mudharabah terhadap Pembiayaan Murabahah di PT. 

Panin Bank Syariah Tbk. (2) nilai uji t SPSS sebesar 0,293 dengan signifikan 

0,776. Hal ini memenuhi syarat thitung > Ttabel = (0,293 < 2,2281) dengan nilai 

signifikan 0,776%. Dapat disimpulkan bahwa Ho diterima, Ha ditolak (tidak 

signifikan). (3) nilai f hitung> f tabel ( 4,197 < 10,11) dengan nillai signifikansi 

0,052. Dapat disimpulkan pula bahwa Ho diterima dan Ha ditolak artinya terdapat 

pengaruh tidak signifikan antara tabungan Mudharabah dan deposito 

Mudharabah terhadap pembiayaan Murabahah. 
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