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ABSTRAK 

Dalam penelitian skripsi berjudul Pengaruh Proyeksi Profit Sharing 

Mudharabah Berjangka Terhadap Minat Deposan (STUDI KASUS BMT UGT 

Sidogiri Cabang Demak Surabaya). BMT UGT Sidogiri yang mengedepankan trust 

pada nasabah deposan. Trust disini mengenai kenyamanan dan keamanan yang 

diterapkan melalui penyimpanan dan pengelolaan yang sesuai dengan prosedur dan 

amanah dalam mengoperasikan dana-dana nasabah yang telah tersimpan pada BMT 

UGT Sidogiri. Apakah hanya dengan kenyamanan dan keamanan saja, nasabah akan 

secara countinue menitipkan dananya pada BMT UGT Sidogiri?. Data jumlah 

deposan dan proyeksi profit sharing juga mengalami kenaikan setiap tahunnya. 

Apakah proyeksi profit sharing dan jumlah deposan yang mengalami peningkatan 

setiap tahunnya dipengaruhi oleh adanya trust?. Dalam mendepositokan dana selain 

melihat prestasi lembaga tersebut namun ada hal lain yang dapat diperhatikan dalam 

mendepositokan dananya pada BMT UGT Sidogiri, yakni mengenai proyeksi profit 

sharing. Proyeksi profit sharing yang sangat menentukan sebelum melakukan 

transaksi deposito karena dengan jangka waktu yang berbeda dan return yang akan 

diperoleh juga akan berbeda. Disini terlihat sangat pentingnya proyeksi profit sharing 

bagi deposan. Apakah kenaikan jumlah deposan dipengaruhi oleh proyeksi profit 

sharing?. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik, yang menjadi obyek 

penelitian adalah proyeksi profit sharing mudharabah berjangka (X) dan minat 

deposan (Y). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

proyeksi profit sharing mudharabah berjangka mempengaruhi minat deposan pada 

BMT UGT Sidogiri Cabang Demak Surabaya. Untuk membuktikan hipotesis tersebut 

maka digunakan analisis regresi linear sederhana dengan uji t. Jumlah sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 43 responden dengan menggunakan teknik sampel jenuh, 

dimana jumlah populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data dengan 

penyebaran kuisioner dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengujian instrumen 

menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik (uji normalitas). 

Berdasarkan hasil perhitungan statistik diketahui bahwa, nilai t hitung > t 

tabel pada taraf signifikan 5% yaitu sebesar 3,678 > t tabel = 0,021 dengan signifikan 

t sebesar 0,001 yang menghasilkan keputusan terhadap H0 ditolak  dan H1 diterima, 

sehingga hipotesis pertama dapat diterima. Selain itu berdasarkan perhitungan 

besarnya pengaruh variable proyeksi profit sharing (X) terhadap variable minat 

deposan (Y) dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square (R2) sebesar 0,248 atau 24,8%. 

Nilai tersebut menunjukkan bahwa variable proyeksi profit sharing memberikan 

kontribusi terhadap minat deposan di BMT UGT Sidogiri Demak-Surabaya. 

Sedangkan 0,752 atau 75,2% sisanya dipengaruhi oleh variable lain yang tidak 

diteliti. 


