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ABSTRAK 

 

 

Dede Umroh Nurul Ummah : Pengaruh Jumlah Tabungan Mudharabah 

dan Jumlah Deposito Mudharabah terhadap 

Total Pembiayaan di PT. BCA Syariah 

Periode 2013-2016 

 

Fungsinya sebagai lembaga intermediary financial, bank bertugas untuk 

menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang disalurkan 

bank tergantung dari seberapa besar dana yang dimiliki bank tersebut. Sumber 

dana bank yang terbesar berasal dari dana  masyarakat (dana pihak ketiga) di 

samping sumber dana lainnya yang berasal dari pinjaman dan modal sendiri. Dana 

Pihak Ketiga tersebut seperti dana yang dapat dikumpulkan bank melalui produk 

tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Penelitian ini, menjelaskan total 

pembiayaan yang dipengaruhi oleh tabungan mudharabah dan deposito  

mudharabah.  

Penelitian ini diawali dengan fenomena yang terjadi di PT. BCA Syariah 

di mana setiap tahunnya Tabungan Mudharabah mengalami penurunan tetapi 

Total Pembiayaan mengalami kenaikan setiap triwulannya, dan Deposito 

Mudharabah relatif stabil tetapi Total Pembiayaan pernah mengalami penurunan 

di awal triwulan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis seberapa 

besar pengaruh tabungan mudharabah dan deposito mudharabah terhadap total 

pembiayaan. Juga menjelaskan ada tidaknya pengaruh  tabungan mudharabah dan 

deposito  mudharabah terhadap total pembiayaan baik secara parsial maupun 

simultan. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan triwulan dari tahun 2013-2016 yang diperoleh 

melalui publikasi website bank terkait yang kemudian dilakukan analisis dengan 

menggunakan asumsi klasik yang dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan, didapat kesimpulan bahwa 

Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap Total Pembiayaan di PT. BCA Syariah. Berdasarkan hasil 

perhitungan statistik manual dan SPSS 16.0 menunjukkan bahwa R Square sebesar 

0,891 atau 89,1% merupakan koefisien penentu atau determinasi yang 

mengartikan bahwa Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah 

berpengaruh terhadap Total Pembiayaan sebesar 89,1% sisanya sebesar 10,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. 
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