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ABSTRAK 

Abd. Kholik Khoerulloh (1143070003): Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil 

Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Terhadap Laba Usaha 

pada BMT Muda Surabaya 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendapatan bagi hasil mudharabah dan 

pendapatan margin murabahah pada BMT Muda Surabaya. Terdapat hubungan 

erat antara pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin murabahah 

terhadap tingkat laba usaha yang dihasilkan oleh Baitul Maal wa Tamwil. adanya 

hubungan antara pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin 

murabahah terhadap laba usaha dikarenakan pendapatan bagi hasil mudharabah 

dan pendapatan margin murabahah merupakan salah satu sember laba usaha. 

Semakin meningkat pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin 

murabahah maka semakin meningkat pula laba usaha yang dihasilkan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan bagi 

hasil mudharabah terhadap laba usaha secara parsial, untuk mengetahui pengaruh 

pendapatan margin murabahah terhadap laba usaha secara parsial dan untuk 

mengetahui pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin 

murabahah terhadap laba usaha secara simultan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji statistik yang digunakan adalah 

analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi serta analisis uji 

hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F. Adapun variabel indevenden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan bagi hasil mudharabah dan 

pendapatan margin murabahah sedangkan variabel dependennya adalah laba 

usaha. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

publikasi tahunan BMT Muda Surabaya periode 2012-2016. 

Hasil penelitian secara parsial antara pendapatan bagi hasil mudharabah 

(X1) terhadap laba usaha (Y), diperoleh thitung sebesar 4,904 dan ttabel sebesar 

2,10092. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel (4,904 > 2,10092). Dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan 

bagi hasil mudharabah terhadap laba usaha. Hasil penelitian secara parsial antara 

pendapatan margin murabahah (X2) terhadap laba usaha (Y), diperoleh thitung 

sebesar 5,150 dan ttabel sebesar 2,10092. Hasil ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel 

(5,150 > 2,10092). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pendapatan margin murabahah terhadap laba usaha. Sedangkan 

hasil penelitian secara simultan antara pendapatan bagi hasil mudharabah (X1) 

dan pendapatan margin murabahah (X2) terhadap laba usaha (Y), diperoleh Fhitung 

sebesar 12,690 dan Ftabel sebesar 3,59. Hasil ini menunjukkan bahwa Fhitung > Ftabel 

(12,690 > 3,59). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan antara pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan margin 

murabahah terhadap laba usaha. 

 

Kata kunci: Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Pendapatan Margin Murabahah, 

 dan Laba Usaha. 
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KATA PENGANTAR 

 ٱلَرِحيمِ  ٱلَرِنَٰمۡح ٱّلَلِ  ِمۡسِب

نَْساَن َنالَْم َيْعلَْم  ِم َعَلَم اْْلِ
ِ اََّلِْي َعَلَم بِالَْقلَ ْشَهُد اََن ُُمََهًدا َعبُْدهُ ُورَُسوَُلُ  .احَلْهُد ّلِلَ

َ
ْشَهُد اَْن اَل إََِلَ إاَِل اّلُل وأ

َ
 .أ

د   َوَبارِكْ  َوَسلِّمْ َصِلّ اَللَُّهَمّ فَ   َسيِِّدنَا ُُمََهّ
ْْجَعِْيَ  َوَصْحبِهِ  آَِلِ  َولََعَ  لََعَ

َ
َنا َبْعدُ  .أ

َ
  ؛أ

 

Puji beserta syukur senantiasa dipanjatkan ke Hadirat Allah SWT. Begitu 

luar biasa kasih sayang Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini. Adapun judul untuk skripsi ini adalah Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil 

Mudharabah dan Pendapatan Margin Murabahah Tehadap Laba Usaha pada 

BMT Muda Surabaya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada 

baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabatnya dan 

sampailah kepada kita selaku umatnya. Aamiin yaa Mujiibas Saailiin. 
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dengan judul ini karena ingin mencermati bagaimana tata kelola Baitul Maal wa 
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masyarakat menengah ke bawah. Namun, ada sedikit kendala yang penulis hadapi 

yaitu pembatasan objek penelitian yang diberikan oleh jurusan. 

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh 

banyak pengalaman yang sangat berharga, baik suka maupun duka. Rasa suka 

muncul di hati ketika data yang diperlukan mudah untuk didapatkan. Terkadang, 

rasa duka juga sering menghampiri ketika data yang diperlukan sulit untuk 

didapatkan dan ada hambatan dalam analisis data. Namun, rasa duka tersebut 

langsung hilang ketika penulis mendapatkan dorongan dan semangat dari semua 

pihak terutama kedua orang tua. 
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