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ABSTRAK 

Rendi Nurzain: Pengaruh Pendapatan Sewa Ijarah dan Pendapatan Bagi Hasil 
Musyarakah Terhadap Laba Tahun Berjalan Pada PT. Bank 
Mega Syariah Periode 2014-2016 

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi untuk 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengertian al-
ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui 
pembayaran utang sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 
barang itu sendiri. Sedangkan pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dimana 
dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-
masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. 
Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan 
modalnya. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pendapatan sewa ijarah terhadap laba tahun berjalan di PT. Bank Mega Syariah, 
pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan di PT. Bank Mega 
Syariah serta pengaruh pendapatan sewa ijarah dan pendapatan bagi hasil 
musyarakah terhadap laba tahun berjalan di PT. Bank Mega Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka yang 
diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Bank Mega Syariah yang telah 
dipublikasikan. Teknik yang digunakan adalah analisis regresi sederhana dan 
berganda, analisis korelasi parsial dan simultan, analisis koefisien determinasi, uji 
t serta uji f. 

Hasil penelitian ini memperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar -0,217 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,228. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Hₒ diterima dan Hₐ ditolak, karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  < 
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Yang artinya Pendapatan Sewa Ijarah tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Laba Tahun Berjalan pada Bank Mega Syariah Periode 2014-2016.. 
Kemudian hasil penelitian dari pendapatan bagi hasil musyarakah memperoleh 
𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,911 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,228. Maka dapat disimpulkan bahwa Hₒ ditolak 
dan Hₐ diterima, karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Yang artinya Pendapatan Bagi Hasil 
Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Laba Tahun Berjalan pada Bank 
Mega Syariah Periode 2014-2016. Sedangkan secara simultan menunjukkan 
bahwa 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 adalah 4,102 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 4,26. Karena 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Hₒ 
ditolak dan Hₐ diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Sewa 
Ijarah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Bank Mega Syariah periode 
2014-2016. 
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