
 

 

ABSTRAK 

 

Dian Mardiana A: Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan                     

Bonus Wadi’ah terhadap Laba Tahun Berjalan Pada            

PT Bank CIMB Niaga Syariah tahun 2014-2016. 

Penelitian ini mengenai pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan 

bonus wadi’ah terhadap laba tahun berjalan PT. Bank CIMB Niaga Syariah tahun 

2014-2016 sesuai dengan data yang telah diperoleh. Pendapatan dalam perusahaan 

adalah menjalankan kegiatan operasionalnya, apabila perusahaan dapat 

mengefisienkan pendapatan maka akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh. 

Bonus sebuah perusahaan juga menjadi sesuatu yang penting dalam kelangsungan 

hidup perusahaan untuk meningkatkan produktifitas perusahaan sehingga biaya 

personalia digunakan dengan efisien maka perusahaan dapat meningkatkan 

profitabilitas. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba tahun berjalan pada 

PT Bank CIMB Niaga Syariah (2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

bonus wadi’ah terhadap laba tahun berjalan PT Bank CIMB Niaga Syariah (3) 

Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan bagi hasil mudharabah dan bonus 

wadi’ah terhadap laba tahun berjalan PT Bank CIMB Niaga Syariah. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif verifikatif, 

kemudian jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data yang 

digunakan adalah data sekunder, yaitu mengumpulkan laporan keuangan Bank 

CIMB Niaga Syariah pada periode tertentu. Berupa laporan keuangan Jumlah 

pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Bonus Wadi’ah dan Laba Tahun Berjalan 

pada website Bank Indonesia. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

berupa dokumentasi, kepustakaan, browsing. Alat uji statistik yang digunakan 

yaitu dengan analisis regresi, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, serta 

pengujian hipotesis menggunakan analisis uji t dan uji F. untuk pengolahan data 

digunakan program SPSSV.25 dan Microsoft Excel 2007 sebagai alat bantu. 

Hasil penelitian secara simultan ketiga variabel yaitu (1) Pendapatan Bagi 

Hasil Mudharabah (X1) terhadap Laba Tahun Berjalan (Y), uji regresi sederhana 

menunjukan hasil positif yaitu Y = 19,086 + 2,970, uji korelasi dengan nilai 

0,956, koefisien determinasi dengan persentase 0,914% bahwa thitung > ttabel 

(10,299 > 2.228), maka H0 ditolak dan Ha diterima. (2) Sedangkan untuk Bonus 

Wadi’ah (X2) terhadap Laba Tahun Berjalan (Y) uji regresi sederhana 

menunjukan hasil positif yaitu Y = 98,151  + 1,058, uji korelasi dengan nilai 

0,228, koefisien determinasi dengan persentase 5,2% nilai thitung < ttabel (0,742< 

2.228) bonus wadi’ah, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Selanjutnya untuk (3) 

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (X1) dan Bonus Wadi’ah (X2) terhadap Laba 

Tahun Berjalan (Y) uji regresi berganda menunjukan hasil positif yaitu Y= 28,253 

+ 3,289  + -1,078, uji korelasi dengan nilai 0,979, koefisien determinasi dengan 

persentase 0,958% bahwa syarat Fhitung lebih besar dari Ftabel atau 103,501 < 4,46 

yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima.  

Kata Kunci: Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Bonus Wadi’ah dan Laba 

Tahun Berjalan. 


