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Muhamad Ambar Anugrah : Analisis Pembiyaan Mudharabah dan 

Pendapatan Musyarakah Terhadap 

Profitabilitas Pada PT. Bank Mandiri 

Syariah Periode 2015-2019 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan aset industri perbankan 

PT. Bank Mandiri Syariah mengalami peningkatan sejak 2016. Bank Syari’ah 

Mandiri salah satu bank yang konsisten setiap tahunnya meningkatkan jumlah 

pembiayaan yang disalurkan kepada  masyarakat. Namun pembiayaan dengan 

prinsip bagi hasil masih mengalami fluktuatif sehingga berdampak pada 

profitabilitas Bank Syariah Mandiri. Maka dari itu, untuk dapat mengetahui 

penyebab fluktuasinya profitabilitas tersebut, apakah dipengaruhi pembiyaaan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah bank tersebut atau tidak. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh pembiayaan 

Mudharabah terhadap Profitabilitas pada Bank Mandiri Syari’ah tahun 2014-

2019; untuk menganalisis pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap 

Profitabilitas pada Bank Mandiri Syari’ah tahun 2014-2019; untuk menganalisis 

pengaruh   pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada 

Bank Mandiri Syari’ah tahun 2014-2019. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 

dari laporan publikasi PT. Bank Mandiri Syariah periode 2014-2019. Teknik 

analisis yang digunakan adalah dengan analisis regresi sederhana dan regresi 

berganda, korelasi pearson product moment dan korelasi berganda, koefisien 

determinasi, serta analisis uji hipotesis (uji t dan uji f). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial Pembiayaan 

Mudharabah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas hal ini 

terbukti dengan thitung <  ttabel (-0,800 < 2,07387) dan koefisien determinasi sebesar 

2,8%. Sedangkan Pembiyaan Musyarakah secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap profitabilitas sebesar 17,6%% dan dengan hasil perhitungan t hitung > t 

tabel yaitu 2,165 > 2,07387. Kemudian secara simultan Pembiayaan Mudharabah 

dan Pembiyaan Musyarakah berpengaruh signifikan sebesar 50,1% dengan hasil 

perhitungan menunjukkan F hitung > F tabel (10,542 > 3,47) dengan signifikansi 

0,001<0,05, maka terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama Pembiayaan 

Mudharabah dan Pembiyaan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank 

Mandiri Syari’ah tahun 2014-2019. 
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