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ABSTRAK 

 

 
BINTANG RIZKY ANANDA. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan 
Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri. 
Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan 
Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Juni 2013. 

      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
antara pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih 
pada PT Bank Syariah Mandiri periode tahun 2008-2011. Dalam penelitian ini 
metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan 
kuantitatif. Jumlah populasi yang pada penelitian ini relatif kecil, karena semua 
anggota populasi dijadikan sampel, maka metode yang digunakan dalam 
penarikan sampel adalah metode sampling jenuh atau sensus. Berdasarkan 
pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara variabel mudharabah terhadap laba bersih, variabel 
musyarakah terhadap laba bersih, serta variabel mudharabah dan musyarakah 
terhadap laba bersih. Dalam penelitian ini uji t untuk variabel mudharabah 
terhadap laba bersih menghasilkan t hitung sebesar 2,634 sedangkan t tabel 
dengan taraf signifikansi 0,05 dengan jumlah 48 data adalah sebesar1,67722. Hal 
ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel mudharabah terhadap 
laba bersih karena t hitung  (2,634) lebih besar dari t tabel (1,67722). t hitung 
untuk variabel musyarakah terhadap laba bersih adalah 2,697 dengan taraf 
signifikansi 0,05, hal ini juga menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara variabel musyarakah terhadap laba bersih karena t hitung (2,697) 
lebih besar dari t tabel (1,67722). Pengaruh antara variabel mudharabah dan 
musyarakah terhadap laba bersih dapat dilihat dengan melakukan uji F. Dalam 
penelitian ini, F hitung untuk variabel mudharabah dan musyarakah terhadap laba 
bersih sebesar 23,960 sedangkan f tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan jumlah 
data 48 adalah sebesar 3,19. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 
antara variabel  mudaharabah dan musyarakah terhadap laba bersih karena f 
hitung (23,960) lebih besar dari f tabel (3,19). Pengaruh antara variabel 
mudharabah dan musyarakah terhadap laba bersih pada PT Bank Syariah Mandiri 
ini memiliki persamaan regresi berganda Y= -2,756 + 0,070MUD + 0,062MUSY 
+ e  dengan koofisien determinasi sebesar 49,4% untuk ketiga variabel dan 
koofisien korelasi simultan sebesar 0,718 berkategori kuat. Berdasarkan penelitian 
yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada 
PT Bank Syariah Mandiri secara bersama-sama 
Kata Kunci : Mudharabah, Musyarakah, Laba bersih. 
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ABSTRACT 

 
 
BINTANG RIZKY ANANDA. The influence of Mudharabah Financing and 
Musyarakah Financing against net profit at PT Bank Syariah Mandiri. Thesis. 
Jakarta. Economic Education, concentration in Accounting Education, majoring in 
economics and administration, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta, 
June 2013.  
           This research aims to know the least or no influence between mudharabah 
financing and musyarakah financing against net profit at PT Bank Syariah 
Mandiri period of 2008-2012. In this study the method used is descriptive analysis 
methods with quantitative approach. The population in this research is relatively 
small, as all members of the population being sampled, the method used in the 
sample withdrawal is saturated or the Census sampling methods Based on 
hypothesis testing that has been done indicates that there is a significant influence 
among variables mudharabah against net income, net income of musyarakah 
variable, and the variable mudharabah and musyarakah to net profit. In this study 
the variable t for test mudharabah against net profits of 2,634 count t while t 
significance level 0.05 table with a total number of 48 data is sebesar1,67722. 
This means there is a significant influence among variables mudharabah against 
net profit because t count (2,634) greater than t table (1,67722). t count to a 
variable of net profit is musyarakah 2,697 0.05 significance level, this also shows 
that there is significant influence among variables musyarakah against net profit 
because t count (2,697) greater than t table (1,67722). The influence of variable 
mudharabah and musyarakah against net profit can be seen by doing a test F. in 
this study, F count for variable mudharabah musyarakah and against a net profit of 
23,960 whereas f table with degrees of significance 0.05 and the amount of data 
48 is $ 3.19. This means there is a significant influence among variables 
mudaharabah and musyarakah against net profit due to f female (23,960) is greater 
than f table (3.19). The influence of variable mudharabah and musyarakah against 
net profit at PT Bank Syariah Mandiri has multiple regression equation Y =-2,756 
+ 0, 070MUD + 0, 062MUSY + e with koofisien determination of 49,4% for all 
three variables and simultaneous correlation koofisien of 0,718 categories. Based 
on the research that has been done, then it can be inferred that there was influence 
of mudharabah and musyarakah financing financing of net profit at PT Bank 
Syariah Mandiri together  

Keywords: Mudharabah, Musyarakah, net income. 
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mendunglah yang mengawali hadirnya. Jika sukses selalu beraroma 
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