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ABSTRAK 

 

Laba Operasional adalah laba perusahaan yang diperoleh dari 

kegiatan usaha pokok perusahaan yang bersangkutan dalam jangka waktu tertentu. 

Kenaikan suatu pendapatan akan mempengaruhi kenaikan laba operasional begitu 

pula sebaliknya. Laba operasional dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

seperti pendapatan dari bagi hasil mudharabah dan Pendapatan operasional lainnya. 

Namun kenaikan pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan operasional 

lainnya di PT. Bank Victoria Syariah pada beberapa periode tidak mempengaruhi 

pada kenaikan laba operasional sehingga ada penyimpangan yang terjadi pada 

tahun 2012 triwulan ke III, tahun 2013 triwulan ke IV, tahun 2014 triwulan II dan 

III, tahun 2015 triwulan ke III, tahun 2016 triwulan ke II dan III.   

 Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menjelaskan seberapa besar 

pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap jumlah laba operaisonal pada 

PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 secara parsial. (2) Untuk 

menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan operasional lainnya terhadap 

jumlah laba operasional pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017  secara 

parsial. (3) Untuk menjelaskan seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil 

mudharabah dan pendapatan operasional lainnya terhadap jumlah laba operasional 

pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2011-2017 secara simultan. 

Metode peneltian ini menggunakan analisis deskriptif verifikatif dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan 

tahunan 2011 – 2017. Tehnik pengumpulan data yaitu kepustakaan, browser, dan 

dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif, analisis regresi 

(sederhana, berganda), analisis korelasi, analisis determinasi, analisis uji hipotesis 

(uji t dan uji f). Adapun pengolahan data menggunakan SPSS for windows version 

23.0 dan microsoft excel 2013 sebagai penunjang pengolahan data awal.   

Hasil penelitian menunjukan secara parsial nilai koefisien determinasi (R 

square) pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Laba Operasional 

adalah 0,006 atau 0,6% dan thitung < ttabel yaitu 0,373 < 2,060 % yang berarti H0 

diterima dan H1 ditolak. Artinya terdapat pengaruh dan kontribusi antara 

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah terhadap Laba Operasional pada PT. Bank 

Victoria Syariah secara parsial namun tidak signifikan.  dan pengaruh Pendapatan 

Operasional Lainnya terhadap Laba Operasional adalah 0,245 atau 24,5% dan 

syarat thitung > ttabel yaitu 2,849 > 2,060, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 

diterima yang artinya terdapat pengaruh dan kontribusi yang signifikan antara 

Pendapatan Operasional Lainnya terhadap Laba Operasional secara parsial. 

Kemudian secara simultan nilai koefisien determinasi (R square) pengaruh 

Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Operasional Lainnya 0,245 

atau 24,5% berpengaruh terhadap Laba Operasional, sedangkan sisanya 75,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  Hasil akhir diketahui Fhitung>Ftabel atau 5,93 > 3,40. 

Maka H0 ditolak dan H1 diterima, artinya terdapat pengaruh dan kontribusi yang 

signifikan antara Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah dan Pendapatan Operasional 

Lainnya terhadap Laba Operasional secara simultan. 
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