
 

 

ABSTRAK 

 

Nadira Nurul Janna. “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Musyarakah 

Konstruksi dan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai terhadap Tingkat Laba di 

Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Sumedang”. 

Pembiayaan Musyarakah Konstruksi yang dijalankan dengan sistem bagi 

hasil merupakan salah satu produk unggulan Bank BJB Syariah KCP Sumedang 

selain dari Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai yang menggunakan akad 

murabahah. Hal ini menjadi suatu ciri khas tersendiri bagi Bank BJB Syariah 

KCP Sumedang, karena berbeda dengan bank syariah lainnya yang biasanya 

menjadikan akad murabahah sebagai akad andalan. Kedua produk tersebut 

merupakan sumber pendapatan terbesar yang dapat mempengaruhi  besarnya 

tingkat laba yang dihasilkan. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari 

Pembiayaan Musyarakah Konstruksi dan pendapatan margin dari Pembiayaan 

Kesejahteraan Pegawai akan memberikan kontribusi pada tingkat laba di Bank 

BJB Syariah KCP Sumedang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan 

pengaruh dari pendapatan Pembiayaan Musyarakah Konstruksi sebagai variabel 

X1 dan pendapatan Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai sebagai variabel X2 

terhadap tingkat laba yang dijadikan sebagai variabel Y. Data yang digunakan 

untuk melakukan penelitian adalah pendapatan bagi hasil dari Pembiayaan 

Musyarakah  Konstruksi dan margin dari Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai 

pada periode 2012 - 2014 mulai dari triwulan ketiga tahun 2012 sampai triwulan 

pertama tahun 2014 yang diperoleh dari laporan keuangan per triwulan Bank BJB 

Syariah KCP Sumedang. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif korelasional 

untuk menemukan fakta dengan mencari tingkat hubungan antara variabel-

variabel yang diteliti. Sedangkan untuk pengolahan datanya, penulis 

menggunakan 4 (empat) teknik analisis dalam penelitian ini, yang pertama adalah 

analisis regresi berganda untuk mencari pengaruh antara variabel X1 dan X2 

terhadap variabel Y. Kedua, analisis korelasi untuk mencari tingkat hubungan 

antar variabel bebas dan variabel terikat. Ketiga,  koefesien determinasi untuk 

mencari kontribusi yang diberikan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. 

Keempat,  uji statistik t untuk menguji signifikansi koefesien regresi secara parsial 

dan uji statistik F untuk menguji signifikansi koefesien regresi secara simultan. 

Hasil dari penelitian ini terdapat tiga kesimpulan, yang pertama adalah 

bahwa pendapatan Pembiayaan Musyarakah Konstruksi tidak berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap tingkat laba, hal ini dibuktikan dengan nilai – t 

tabel ≤ t hitung ≤ t tabel  (– 2,571 ≤ - 1,842 ≤ 2,571). Kedua, pendapatan Pembiayaan 

Kesejahteraan Pegawai secara parsial berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

laba, dengan nilai t hitung > t tabel   (3,524 >2,571). Ketiga, pendapatan Pembiayaan 
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secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba, 

dengan nilai F hitung > F tabel   (13,327 > 6,94). 
 

 


