
 

 

ABSTRAK 

Yayu Shafiya, Pengaruh Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Bagi Hasil 

Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah  

Pembiayaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengelola dana deposito, 

karena pembiayaan merupakan bagian terbesar dari pendapatan bank dan tentunya pula dapat 

berpengaruh terhadap bagi hasil yang diterima nasabah pemilik dana. Apabila bank titak 

mampu menyalurkan pembiayaannya, sementara dana yang terhimpun dari shahibul maal 

(dana pihak ketiga) terus bertambah, maka akan semakin banyak dana idle (menganggur), 

yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan margin bagi hasil. Hal ini juga yang akan 

mempengaruhi penurunan dana pihak ketiga pada bank syariah. Dari hasil pembiayaan, bank 

syariah akan membagihasilkan kepada pemilik dana atau pemilik deposito sesuai dengan 

nisbah yang sudah disepakati dan telah dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Dalam 

mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan 

oleh kelalaian bank tersebut. Namun apabila terjadi, itu adalah miss management (salah urus), 

oleh karena itu bank akan bertanggung jawab atas kerugian tersebutPenelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui perkembangan jumlah deposito mudharabah, serta perkembangan bagi 

hasil mudharabah, juga untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah deposito mudharabah 

terhadap bagi hasil mudharabah pada PT. Bank Mega Syariah. 

Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data keuangan yang dibuat setiap 

tahunnya oleh PT. Bank Mega Syariah.Yang dipublikasi dalam situs Bank Indonesia. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptip verifikatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linear, 

uji korelasi dan untuk mengetahui kontribusi jumlah deposito mudharabah terhadap bagi 

hasil mudharabah digunakan rumus koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan uji t dua pihak dengan taraf signifikansi 5%. Perolehan hasil 

analisa tersebut diolah dengan menggunakan program software IBM SPSS Statistics Version 

22. 

  Berdasarkan hasil penelitian perkembangan bagi hasil mudharabah pada PT. Bank 

Mega Syariah Tbk. Mengalami perkembangan naik turun atau fluktuasi. Bagi hasil 

mudharabah PT. Bank Mega Syariah memiliki nilai terendah yaitu 10,10% dan nilai tertinggi 

12,55% dengan nilai rata-rata 11,7587% dan standar deviasi sebesar 0,69441. Berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis secara uji t diperoleh nilai sig.0,002. Nilai lebih kecil dari pada nilai 

probabilitas sebesar 0,05 (0,002 >0,005), maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jumlah Deposito 

Mudharabah memiliki t hitung sebesar 4,931 yang kemudian dibandingkan dengan t tabel 

yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan taraf signifikansi 5% atau 0,05, sehingga 

diperoleh (4,931 > 2,365), maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah Deposito Mudharabah  

memiliki pengaruh terhadap Bagi Hasil Mudharabah. Hasil perhitungan koefisien korelasi 

diperoleh angka 77,6% maka besar pengaruh atau kontribusi Deposito mudharabah terhadap 

bagi hasil mudharabah pada Bank Mega Syariah adalah sebesar 77,6% adapun pengaruh 

yang dihasikan oleh variabel-variabel di luar penelitian ini 22,4%. 
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