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Fitriyah Mahmudah “Pengaruh Jumlah Pendapatan Ujrah Dana Talangan Haji 

terhadap Return On Assets pada PT. Bank Syariah Mandiri” 

 

Bank sebagai perantara keuangan berfungsi sebagai penghimpun dana dan 

penyaluran dana dari masyarakat. Dalam melayani kebutuhan nasabah, bank 

memiliki beberapa produk yang bisa membantu nasabah, salah satu produknya 

adalah produk jasa dana talangan haji. Dana talangan haji merupakan salah satu 

produk unggulan di PT. Bank Syariah Mandiri. Karena dana talangan haji termasuk 

kedalam produk jasa, maka bank berhak mendapatkan fee/ujrah atas jasa 

pendaftaran yang dilakukan bank ke SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji 

Terpadu). Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di  PT. Bank Syariah Mandiri 

kenyataan menunjukan bahwa jumlah pendapatan ujrah dana talangan haji 

mengalami kenaikan dan penurunan. Kenaikan terjadi dari tahun 2009 sampai 

2012, dan mengalami penurunan pada tahun 2013. Tetapi tingkat return on assets 

dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2009 sampai 2011 tingkat 

return on assets  mengalami penurunan. 

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu berkaitan 

dengan jumlah perkembangan pendapatan ujrah dana talangan haji, tingkat return 

on assets dan pengaruh pendapatan ujrah dana talangan haji terhadap return on 

assets pada PT. Bank Syariah Mandiri. Berdasarkan permasalahan tersebut 

penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mengetahui jumlah pendapatan ujrah 

dana talangan haji mempengaruhi terhadap tingkat return on assets di PT. Bank 

Syariah Mandiri pada periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 

merupakan data yang diambil dari laporan keuangan tahunan dalam bentuk catatan 

atas laporan keuangan dalam pos pendapatan usaha lainnya dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2013 yang diperoleh secara langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri. 

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana, 

korelasi pearson product moment, koefisien determinasi dan uji hipotesis (uji t). 

Pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini memberikan hasil bahwa 

jumlah pendapatan ujrah dana talangan haji tidak berpengaruh terhadap tingkat 

return on assets di PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan hasil perhitungan analisis 

regresi linier sederhana sebesar 1,98+0,015x. Akan tetapi pendapatan ujrah dana 

talangan haji memiliki hubungan yang rendah terhadap return on assets 

berdasarkan perhitungan korelasi pearson product moment sebesar 0,129. 

Persentase hubungan tersebut dapat dilihat pada analisis koefisien determinasi yaitu 

sebesar 1,7 %. Dan sisanya 98,3 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti 

pada penyusunan penelitian ini. 
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