
 

 

ABSTRAK 

Didin Saeful Muhtadin, Pengaruh Tabungan BSM Terhadap BOPO (Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional) Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. Periode 2008-2013. 

 

Bank Syari’ah Mandiri (BSM) Merupakan salah satu bank umum syari’ah di Indonesia, 

yang salah satu sumber dananya yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK). Tabungan BSM 

yaitu merupakan simpanan atau titipan yang bisa di manfaatkan oleh pihak pengelola dana yaitu 

pihak bank dalam akad Tabungan BSM mengunakan akad mudharabah muthlaqah yang artinya 

tidak ada batasan dalam menggunakan dana yang disimpannya untuk dikelola oleh pihak bank, 

sehingga akan mudah untuk dikelola oleh pihak bank dan akan menghasilkan pendapatan dari hasil 

operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap BOPO (Bebab Operasional dan Pendapatan 

Operasional).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan Tabungan BSM, BOPO (Beban 

Operasional dan Pendapatan Operasional) dan besarnya pengaruh Tabungan BSM terhadap BOPO 

(Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. periode 

2008-2013. 

Tabungan BSM adalah salah satu bagian dari DPK 3 atau dana Masyarakat yang 

berkontribusi sebagai sumber biaya yang utama dalam operasional suatu bank, pertumbuhan dana 

pihak ketiga akan menyebabkan rasio BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) 

setabil atau menjadi lebih tinggi. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang dipublikasikan PT. 

Bank Syari’ah Mandiri Tbk. Periode 2008-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

regresi linear sederhana, korelasi pearson product moment, koefisien determinasi. Pengujian 

hipotesis dalam penelitia ini mengunakan Uji t dua pihak dengan taraf signifikansi 5%. perolehan 

hasil analisa tersebut diolah dengan menggunakan bantuan program software IBM SPSS Statistics 

Version 20.0. 

Hipotesisnya nol (Ho), dan hipotesis alternatif (Ha), adalah Ho: Tabungan BSM tidak 

memiliki pengaruh terhadap BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional). Ha: 

Tabungan BSM  memiliki pengaruh terhadap BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan 

Operasional).  

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan Tabungan BSM mengalami peningkatan 

yang signifikan namun BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional) menunjukan 

perkembangan yang fluktuatif di PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. Periode 2008-2013. Dari hasil 

analisis Tabungan BSM berpengaruh positif signifikan terhadap BOPO (Beban Operasional dan 

Pendapatan Operasional) sebesar 71,5% sisanya sebesar 28,5% diterangkan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan dalam penelitian ini. 

 

Kata kunci: Tabungan BSM, BOPO (Beban Operasional dan Pendapatan Operasional). 
 


