
 

 

ABSTRAK 

Resti Trisya’adah Wahyudi, Pengaruh Jumlah Pembiayaan Mudharabah 

Terhadap Return On Asset (ROA) di Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) 

PNM Mentari Garut Periode 2011-2013. 

Produk pembiayaan pada bank syari’ah merupakan  asset yang memiliki 

peranan besar dalam menentukan tingkat kesehatan bank. Mudharabah 

merupakan salah satu bagian produk pembiayaan dengan prisip bagi hasil yang 

dimiliki oleh BPRS PNM Mentari Garut. Prinsip bagi hasil merupakan 

karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional  bank syari’ah. Latar 

belakang dari penelitian ini yaitu dari naiknya pembiayaan mudharabah tidak 

diikuti oleh peningkatan Return On Asset (ROA). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak pembiayaan 

mudharabah yang disalurkan, tingkat Return On Asset (ROA), dan  besar 

pengaruh jumlah pembiayaan mudharabah yang disalurkan terhadap Return On 

Asset (ROA) di BPRS PNM Mentari Garut. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan runtun waktu bulanan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia 

dalam periode 2011-2013. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan data historis yakni 

berdasarkan data triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Sedangkan 

analisa yang dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dengan metode statistik 

untuk menguji hipotesis. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

cukup jelas atas masalah yang diteliti. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mencari besarnya pengaruh 

jumlah pembiayaan mudharabah terhadap Return On Asset (ROA) dapat 

diketahui dari hasil analisis korelasi yang telah didapatkan, yaitu sebesar  0,325, 

hal ini berarti hubungan antara jumlah pembiayaan mudahrabah dan Return On 

Asset (ROA) sangat  lemah. Besarnya kontribusi jumlah pembiayaan mudharabah 

ditunjukkan oleh koefisien determinasi, yaitu sebesar 10,6% dan sisanya sebesar 

89,4%. Artinya bahwa penambahan nilai jumlah pembiayaan mudharabah 

berpengaruh sebanyak 10,6% dan 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Hasil 

analisa uji hipotesis yang dilakukan diperoleh nilai thitung sebesar (-1.031) dan ttabel 

sebesar 2,262. Dengan demikian ttabel lebih besar dari thitung, maka dapat 

disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap 

Return On Asset (ROA) di BPRS PNM Mentari Garut. 

 


