
 

 

ABSTRAK 

 

Bismi Mochamad Ragil: Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Laba 

Bersih Pada PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan bahwa pembiayaan 

musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih pada PT. Bank Syari’ah Mandiri 

Tbk.Selain itu terjadi penyimpangan antara teori dengan praktiknya di lapangan. 

Pada tahun 2013, pembiayaan musyarakah naik, laba bersih mengalami 

penurunan. Oleh karena itu penulis akan  meneliti seberapa besar tingkat laba 

bersih di PT. Bank Syari’ah Mandiri dipengaruhi oleh pembiayaan musyarakah.  

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui 1) Perkembangan 

pembiayaan musyarakah di Bank Syari‘ah Mandiri, 2) Perkembangan laba bersih 

di Bank Syari‘ah Mandiri, 3) Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba 

bersih di Bank Syari‘ah Mandiri. 

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif verifikatif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder dengan menganalisis data yang didapat dari website resmi 

www.syariahmandiri.co.id berupa laporan laba rugi dan neraca PT. Bank Syari’ah 

Mandiri Tbk tahun 2009-2013. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini 

adalah analisis regresi linier sederhana, korelasi Pearson Product Moment, 

koefisien determinasi dan uji hipotesis t dengan alat pengolah data yaitu SPSS 

Versi 16 for windows. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif yang meliputi 1) Data pembiayaan musyarakah di Bank Syari’ah 

Mandiri Tbk, 2) Data laporan keuangan laba rugi bank berupa saldo laba/rugi 

setelah pajak atau laba bersih di Bank Syari’ah Mandiri Tbk, dan 3) Data tentang 

pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih di Bank Syari’ah Mandiri 

Tbk.  

Hipotesis pada penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh 

antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang diajukan penulis dalam 

penelitian ini adalah    ditolak serta    diterima, yang artinya pembiayaan 

musyarakah (X) berpengaruh signifikan terhadap laba bersih (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tingkat regresi linier 

sederhana adalah Y = -2,003 + 1,100 yang artinya bersifat positif (Searah), 2) 

Tingkat korelasi yang diperoleh sebesar 0,873 yang artinya pembiayaan 

musyarakah memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat terhadap laba bersih, 

serta berpengaruh signifikan terhadap kinerja laba bersih di PT. Bank Syari’ah 

Mandiri tahun 2009-2013, dan 3) Hasil uji signifikansi (uji t) diperoleh          = 

3,101 dan       = 2,350, yang artinya         >        atau 3,101 > 2,350, Hasil 

tersebut menunjukkan    ditolak serta    diterima. Sehingga diperoleh hipotesis 

yang diajukan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap laba bersih 

di PT. Bank Syari’ah Mandiri Tbk. 
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