
 

 

ABSTRAK 

 

Neng Erni Sulastri : Pengaruh jumlah deposito mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah terhadap operating revenues pada PT. BPRS 

Salaam Amal Salman Depok. 

 

 Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan bagi 

hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang bank benar-benar telah terima. 

Dengan meningkatnya dana yang terhimpun oleh suatu bank maka jumlah 

pembiayaan pun akan meningkat, dengan begitu pendapatan yang dihasilkan akan 

meningkat karena pendapatan merupakan unsur yang paling penting dalam 

menentukan maju mundur nya suatu perusahaan. Namun dalam laporan keuangan 

PT. BPRS Salaam Amal Salman pada produk deposito mudharabah, pembiayaan 

musyarakah ,dan operating revenues terdapat penyimpangan, yakni antara teori 

dengan realita tidak ada kesesuaian. Oleh karena itu penulis tertarik meneliti 

ketiga variable tersebut. 

Tujuan penelitian ini adalah ; pertama, untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh deposito mudharabah terhadap operating revenues secaraparsial ; 

kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan musyarakah 

terhadap operating revenues secara parsial ; ketiga, untuk mengetauhui seberapa 

besar pengaruh deposito mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap 

operating revenues secara simultan.. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. 

Data yang digunakana dalah data sekunder yaitu data yang langsung diperoleh 

dari laporan keuangan publikasi yang diterbitkan oleh BPRS Salaam Amal 

Salman melalui situs resminya www.bprsalsalaam.co.id. Analisis data yang 

digunakan adalah regresi sederhana, regresi ganda, korelasi pearson product 

moment (PPM), korelasi ganda, koefisien determinasi, dan hipotesis diuji 

menggunakan uji t untuk menguji keberartian koefisien regresi secara parsial serta 

uji f untuk menguji keberartian koefisien regresi secara simultan pada level 

signifikansi 5%. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; pertama, Secara parsial hasil 

pengujianR2 menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0,055 yang 

artinya terdapat hubungan antara deposito mudharabah terhadap operating 

revenues sebesar 5,54%, sedangkan sisanya 94,46% dipengaruhi oleh variable 

lainnya diluar penelitianini.; kedua, Secara parsial hasil pengujian R2 

menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 17,792 yang artinya terdapat 

hubungan antara pembiayaan musyarakah terhadap operating revenues sebesar 

17,80% sedangkan sisanya 82,20% dipengaruhi oleh variable lainnya diluar 

penelitian ini; ketiga, Secara simultan hasil pengujian R2 menunjukkan bahwa 

koefisien determinasi sebesar 20,70% dan sisanya sebesar 79,30% dipengaruhi 

oleh factor lainnya diluar penelitian ini. 

 

Kata Kunci : deposito mudharabah, pembiayaan musyarakah, operating 

revenues (pendapatan operasional). 
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