
 

 

ABSTRAK 

 

Moch Rizal. Pengaruh Pembiayaan qardh bil ujroh  terhadap Return On Equity (ROE) di PT. 
Bank Syariah Mandiri Pusat 

 

 Meningkatnya daya beli masyarakat berbanding lurus meningkatnya pertumbuhan 

ekonomi , bank sebagai salah satu instrumen dalam pertumbuhan ekonomi khususnya yang 

beroperasional sesuai prinsip syariah mempunyai peranan penting. Meningkatnya pendapatan 

bank syariah tidak terlepas dari inovasi produk dari berbagai akad yang dikembangkan 

salahsatunya akad qardh yang dijadikan salah satu peluang oleh bank untuk mendapatkan 

profitabilitas 

Profitabilitas dan produk dalam operasional bank syariah merupakan dua hal yang saling 

berkaitan dalam hal ini produk pembiayaan qardh bil ujroh dan Return On equity menjadi 

instrument dalam penelitian ini secara teori akan terdapat hubungan positif dan juga signifikan 

antara pembiayaan qardh bil ujroh dengan Return On equity. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis verivikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan triwulan Bank Syariah Mandiri yang diperoleh melalui 

situs resmi Bank Syariah Mandiri. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana, 

korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, dan uji hipotesis (Uji t) dengna bantuan 

SPSS 20.00 for Windows. 

Dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) perkembangan pembiayaan qardh 

pada periode 2009-2013 mengalami kenaikan dan penuruan secara fluktuatif kenaikan tertinggi 

terjadi pada periode maret 2009-September 2011 dengan prosentase pembiayaan sebesar 17,98% 

dan penurunan terjadi pada periode Desember 2011-2013 dengan prosentase penurunan sebesar 

11,20%. (2) Perkembangan ROE mengalami fluktuatif meskipun ROE yang dicapai Bank 

Syariah Mandiri mengalami kenaikan dan penurunan namun tetapi berada pada peringkat ke satu 

dengan tinggkat ROE >15% hal ini berarti Bank Syariah Mandiri memiliki tingkat efesiensi 

operasi yang tinggi dan stabil. (3) dari hasil perhitungan pembiayaan qardh memiliki hubungan 

yang searah terhadap Return On Equity dan memiliki kepengaruhan sebesar 64% dan hasil uji t 

menunjukan thitung >  ttabel yaitu 3,57 > 2,10. Artinya  Ha diterima dan H0 ditolak, ini menjelaskan 

bahwa pembiayaan qardh berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity di Bank Syariah 

Mandiri dengan kontribusi sebesar 41,5% dan dan sisanya 58,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya 

yang tidak diteliti pada penyusunan ini.  
 


