
 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Deskripsi Data Penelitian 

Data mentah dari penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

publikasi Bank Syariah Mandiri.Laporan keuangan yang digunakan adalah 

periode tahun 1999 – tahun 2014.Kemudian dokumen laporan keuangan 

tersebut dipilah sesuai dengan kebutuhan peneliti.Data tabungan mudharabah 

diperoleh dari pos investasi tidak terikat tabungan mudharabah.Sedangkan data 

pembiayaan musyarakah diperoleh dari pos pembiayaan musyarakah 

bersih.Adapun data pendapatan diperoleh dari pos jumlah pendapatan bank 

sebagai mudharib, jumlah pendapatan usaha lainnya dan pendapatan non – 

usaha.
1
 

Deskripsi data ini digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang 

data yang telah diperoleh.Gambaran umum ini bisa menjadi acuan untuk 

melihat karakteristik data yang kita peroleh.
2
Statistik deskriptif lebih 

berhubungan dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil 

peringkasan tersebut.
3
Berikut akan disajikan data yang akan digunakan dalam 

penelitian dan yang telah diolah dengan teknik analisis deskriptif. 
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Tabel 4.1 

Hasil Deskripsi Data 

Statistics 

  

pendapatan  

tabungan 

mudharabah 

pembiayaan 

musyarakah 

N Valid 16 16 16 

Missing 0 0 0 

Mean 2.2629E12 6.5498E12 2.8765E12 

Std. Error of Mean 6.08007E11 1.86163E12 6.77703E11 

Median  1.2467E12 3.2955E12 2.2411E12 

Mode 3.39E8
a
 2.57E10

a
 1 .66E9

a
 

Std. Deviation 2.43203E12 7.44650E12 2.71081E12 

Variance 5.915E24 5.545E25 7.349E24 

Skewness .882 .996 .364 

Std. Error of Skewness .564 .564 .564 

Kurtosis -.728 -.506 -1.486 

Std. Error of Kurtosis 1.091 1.091 1.091 

Range 6.64E12 2.06E13 7.33E12 

Minimum 3.39E8 2.57E10 1.66E9 

Maximum 6.64E12 2.06E13 7.33E12 

Sum 3.62E13 1.05E14 4.60E13 

Percentile

s 

10 3.5794E9 5.7968E10 1.1296E10 

25 1.1127E11 4.5201E11 1.0183E11 

50 1.2467E12 3.2955E12 2.2411E12 

75 4.4796E12 1.2629E13 5.2405E12 

90 6.5876E12 2.0148E13 7.1333E12 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown  

 

 

Berdasarkan pada tabel di atas data-data yang digunakan untuk 

analisis dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut: 

1. N atau jumlah data yang valid (sah untuk diproses ) adalah 16. Sedangkan 

data yang di tolak atau (missing) adalah 0, yang berarti bahwa keseluruhan 

data tabungan mudharabah,  data pembiayaan musyarakah dan data 



 
 

pendapatan yang digunakan untuk proses analisis adalah valid. Artinya 

data dapat diproses untuk selanjutnya. 

2. Mean, merupakan jumlah seluruh angka pada data dibagi dengan jumlah 

data yang digunakan.Rata-rata (mean) untuk tabungan mudharabah 

sebesar 6.5498 sedangkan untuk pembiayaan musyarakah sebesar 2.8765 

dan untuk pendapatan adalah sebesar 2.2629. 

3. Standar kesalahan rata-rata (Std. Error of mean) untuk tabungan 

mudharabah sebesar 1.86163 sedangkan untuk pembiayaan musyarakah 

sebesar 6.77703 dan untuk pendapatan sebesar 26.08007. 

4. Median adalah angka tengah yang didapat dari susunan data yang 

berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah. Median untuk tabungan 

mudharabah yaitu 3.2955 sedangkan untuk pembiayaan musyarakah 

sebesar 2.2411 dan untuk pendapatan sebesar 1.2467. 

5. Mode (modus) merupakan nilai yang sering muncul pada data. Mode ( 

modus) untuk tabungan mudharabah yaitu sebesar 2.57 sedangkan untuk 

pembiayaan musyarakah sebesar 1.66 dan untuk pendapatan sebesar 3.39. 

6. Std. Deviation adalah suatu ukuran penyimpangan. Jika nilai std. deviation 

kecil maka data yang digunakan mengelompok disekitar nilai rata-rata.
4
 

Perbandingan antara Mean dan Std Deviation untuk tabungan mudharabah 

yaitu 6.5498 < 7.44650 sedangkan untuk pembiayaan musyarakah 7.44650 

sedangkan untuk pembiayaan musyarakah yaitu 2.8765 > 2.71081 dan 

untuk pendapatan adalah 2.2629 < 2.43203. 
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7. Skewness, untuk penilaian, ukuran skewness diubah menjadi rasio dengan 

rumus (Rasio skewness = Skewness : std. Errors of skewness).
5
 Ukuran 

skewness untuk variabel tabungan mudharabah adalah 0.996, variabel 

pembiayaan musyarakah 0.364 dan untuk variabel pendapatan adalah 

0.882. Sedangkan nilai Std. Error of Skewness, pada variabel tabungan 

mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pendapatan adalah sama yaitu 

sebesar 0.564. Dalam data ini rasio skewness diperoleh untuk variabel 

tabungan mudharabah sebesar 1.7659574, variabel pembiayaan 

musyarakah sebesar 0.64539007 sedangkan pada variabel pendapatan 

sebesar 1,5638298. Jika rasio skewness berada diantara -2 sampai dengan 

+ 2 maka distribusi data adalah normal.
6
 Jadi data penelitian ini 

berdistribusi normal karena semua variabel terletak diantara -2 sampai 

dengan +2. 

8. Kurtosis, untuk ukuran kurtosis variabel tabungan mudharabah sebesar -

0.506, variabel pembiayaan musyarakah sebesar- 1.486 dan variabel 

pendapatan sebesar -0.728.Sedangakan Std. Error of kurtosis ketiga 

variabel sebesar 1.091. Penilaian kurtosis dilakukan dengan Rumus = 

kurtosis : std. kurtosis. Sehingga diperoleh nilai kurtosis untuk variabel 

tabungan mudharabah sebesar -0.46379468, sedangkan pada variabel 

pembiayaan musyarakah sebesar – 1.3620532 dan pada variabel 

pendapatan sebesar -0.66727773. Jika rasio kurtosis berada diantara -2 
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sampai dengan + 2 maka distribusi data adalah normal.
7
 Jadi data 

penelitian ini berdistribusi normal karena semua variabel terletak diantara 

-2 sampai dengan +2. 

9. Range adalah selisih nilai tertinggi dan nilai terendah dalam satu 

kumpulan data. Dalam data ini nilai range untuk variabel tabungan 

mudharabah sebesar 2.06, pada variabel pembiayaan musyarakah sebesar 

7.33 dan pada variabel pendapatan sebesar 6.64. 

10. Nilai data minimum pada penelitian ini untuk variabel tabungan 

mudharabah adalah 2.57, untuk variabel pembiayaan musyarakah sebesar 

1.66 dan pada variabel pendapatan sebesar 3.39. 

11. Nilai data maksimum pada penelitian untuk variabel tabungan mudharabah 

sebesar 2.06, pada pembiayaan musyarakah sebesar 7.33 dan pada variabel 

pendapatan sebesar 6.64. 

2. Deskripsi Hasil Penelitian 

Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS 16.0.SPSS 16.0 digunakan untuk menguji variabel-variabel 

dalam penelitian, yang terdiri dari variabel bebas yaitu tabungan mudharabah 

dan pembiayaan musyarakah serta variabel terikat yaitu pendapatan. Berikut 

akan digambarkan untuk masing-masing dari hasil uji statistik. 

a). Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas digunakan untuk mengukur apakah data tersebut 

memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam hal ini uji normalitas data 
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dilakukan dengan menggunakan pendekatan Kolmogorov-Smirnov dan 

dipadukan dengan uji deskriptif  dengan Kurva  Normal P-P Plots. 

a. Uji Kolmogorov – Smirnov 

Uji Kolmogorov-Smirnov adalah salah satu uji statistik 

nonparametrik yang digunakan untuk mengetahui distribusi data yang 

digunakan dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak.Berikut 

tampilan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 16.0. 

Tabel 4.2 

Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

  

Pendapatan 

tabungan 

mudharabah 

pembiayaan 

musyarakah 

N 16 16 16 

Normal Parameters
a
 Mean 2.2841E12 6.5498E12 2.8769E12 

Std. Deviation 2.41242E12 7.44650E12 2.71120E12 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .204 .201 .197 

Positive .204 .201 .197 

Negative -.172 -.190 -.144 

Kolmogorov-Smirnov Z .817 .806 .787 

Asymp. Sig. (2-tailed) .517 .535 .566 

a. Test distribution is Normal.    

     

 

Hasil uji normalitas data dengan Kolmogorov-Smirnov dapat 

disimpulkan dengan membandingkan nilai angka probabilitas atau 

Asymp. Sig (2-tailed) dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 atau 5% 

dengan pengambilan keputusan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 

atau 5% maka distribusi data adalah tidak normal. Dan jika nilai 



 
 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% maka distribusi data adalah 

normal. Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpilkan bahwa data variabel 

pendapatan berdistribusi normal karena nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,517 

lebih besar dari 0,05. Data variabel tabungan mudharabah memiliki nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) 0,535 lebih besar dari 0,05 sehingga data tersebut 

berdistribusi normal. Data variabel pembiayaan musyarakah memiliki 

nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0,566 lebih besar dari 0,05 sehingga data 

variabel pembiayaan musyarakah berdistribusi normal 

b. Uji Normal P-P Plots 

Uji Normal P-P Plots merupakan salah satu uji statistik 

deskriptif.Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum 

tentang data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti.Berikut hasil 

uji normalitas data dengan kurva normal P-P Plots. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normal P-P Plots Untuk Variabel Tabungan 

Mudharabah

 

 



 
 

  Gambar 4.2 

Hasil Uji Normal P-P Plots Untuk Variabel Pembiayaan Musyarakah 

 

 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normal P-P Plots Untuk Variabel Pendapatan 

 

Pada normalitas data dengan kurva Nornal P-P Plot, suatu variabel 

dikatakan telah berdistribusi normal jika gambar distribusi dengan titik-



 
 

titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik 

data searah mengikuti garis diagonal.
8
 Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

gambar 4.1 sampai dengan gambar 4.3 untuk masing-masing variabel 

penelitian yaitu tabungan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan 

pendapatan telah berdistribusi normal karena penyebaran titik – titik data 

menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya searah mengikuti 

garis diagonal. 

b). Uji Asumsi Klasik 

Pada penelitian ini uji statistik yang digunakan adalah model regresi 

linier berganda, karena menggunakan lebih dari satu variabel bebas.Model 

regresi linier berganda yang baik adalah jika memenuhi asumsi normalitas 

data dan terbebas dari asumsi-asumsi klasik.
9
Sehingga perlu dilakukan uji 

asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan 

heteroskedastisitas. Berikut akan di gambarkan masing-masing dari hasil 

uji asumsi klasik dengan bantuan SPSS. 16.0. 

a. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dapat dilihat pada Variance Inflation Factor 

(VIF) .Batas VIF adalah 10.Jika nilai VIF diantara 1- 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas.
10
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 tabungan mudharabah .147 6.788 

pembiayaan musyarakah .147 6.788 

a. Dependent Variable: pendapatan  

 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat dijelaskan bahwa variabel bebas 

yang digunakan pada penelitian ini yaitu tabungan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah memiliki nilai Variance Inflation Vactor (VIF) 

masing-masing sebesar 6.788 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua 

variabel bebas telah terbebas dari asumsi klasik multikolinieritas 

dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1(sebelumnya).Model regresi yang 

baik adalah regresi yang terbebas dari autokorelasi.Berikut hasil uji 

autokorelasi dengan bantuan SPSS 16.0. 

 

 

 

 



 
 

Tabel 4.4 

 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .998
a
 .997 .996 1.44016E11 1.375 

a. Predictors: (Constant), pembiayaan musyarakah, tabungan mudharabah 

b. Dependent Variable: pendapatan   

 

Pedoman pengujian autokorelasi yaitu : 

a) Angka D – W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif 

b) Angka D – W di antara -2 dan + 2 berarti tidak ada autokorelasi 

c) Angka D – W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
11

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 Angka D-W menunjukkan 1.375 ini berarti 

tidak ada autokorelasi karena 1.375 terletak diantara -2 dan +2. 

c. Uji Heterokedastisitas 

Deteksi problem heterokedastisitas dapat dilihat dari ada tidaknya 

pola tertentu dalam model penelitian. Pedoman pengambilan keputusan 

adalah : 

a) Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang membentuk pola 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

telah terjadi heterokedastisitas. 

b) Jika pola tidak jelas, serta titik- titik menyebar di atas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y maka terjadi heterokedastisitas.
12
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 Gambar 4.4 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Dari gambar 4.4 dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar secara 

acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. Hal ini berarti tidak ada problem heterokedastisitas pada penelitian 

ini. 

c). Uji Regresi Linier Berganda 

Penggunaan analisis regresi berganda ini bertujuan untuk membuat 

model matematis dari tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

terhadap pendapatan, pengolahan data menggunakan bantuan SPSS 16.0. 
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.160E12 4.213E11  -2.753 .016 

tabungan mudharabah .311 .006 .960 54.484 .000 

pembiayaan musyarakah 5.154E10 1.630E10 .056 3.162 .007 

a. Dependent Variable: pendapatan     

 

Berdasarkan tabel diatas, akan menghasilkan persamaan regresi 

berganda sebagai berikut: 

Y = - 1,160 + 0,311 X1+ 5,154 X2 

Keterangan: 

Y   = Pendapatan 

X1 = Tabungan Mudharabah 

X2 = Pembiayaan Musyarakah 

Dari persamaan regresi linier berganda di atas, dapat disimpulkan 

bahwa: 

a. – 1,160 

Jika tabungan mudharabah (X1), pembiayaan musyarakah (X2) = 0, 

maka pendapatan (Y) akan sebesar Rp. -1,160 



 
 

b. + 0,311 

Jika tabungan mudharabah (X1) mengalami peningkatan sebesar Rp. 

1,- dan pembiayaan musyarakah (X2) tetap, maka pendapatan (Y) akan 

meningkat sebesar Rp. 0,311,- 

c. + 5,154 

Jika pembiayaan musyarakah (X2) mengalami peningkatan sebesar Rp. 

1,- dan tabungan mudharabah tetap, maka pendapatan (Y) akan 

meningkat sebesar Rp. 5,154,-  

d). Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing - masing variabel 

bebas yang terdiri dari tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah 

terhadap variabel terikat yaitu, pendapatan.  

Tabel 4.6 

 Hasil Uji t 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.160E12 4.213E11  -2.753 .016 

tabungan mudharabah .311 .006 .960 54.484 .000 

pembiayaan musyarakah 5.154E10 1.630E10 .056 3.162 .007 

a. Dependent Variable: pendapatan     

 



 
 

 Dari tabel hasil uji t di atas pengaruh masing – masing variabel bebas 

apakah benar – benar signifikan dalam menjelaskan variabel terikat, dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengaruh tabungan mudharabah terhadap pendapatan 

Nilai thitung  pada variabel tabungan mudharabah sebesar 54.484. 

Nilai ttabel dapat ditunjukan dengan uji dua arah (two-tailed test) 

dengan rumus dƒ= n-2 dan α = 5% (0.05) adalah sebesar 1.761. Hasil 

uji ini menunjukan nilai thitung (54.484) > ttabel (1.761). Hal ini berarti 

ada pengaruh antara tabungan mudharabah terhadap pendapatan  

karena thitung lebih besar dari ttabel. Selain itu juga ditunjukan dari nilai 

signifikansi (sig) sebesar 0,000 dibandingkan dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,05 atau 5% maka diperoleh gambaran 0,000 < 0,05. Hal ini 

berarti ada pengaruh yang signifikan antara tabungan mudharabah 

terhadap pendapatan . 

b. Pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan 

Nilai thitung pada variabel jumlah dana pihak ketiga sebesar 3.162. 

Nilai ttabel dapat ditunjukan dengan uji dua arah (two-tailed test) 

dengan rumus dƒ= n-2 dan α = 5% (0.05) adalah sebesar 1.761. Hasil 

uji ini menunjukan nilai thitung (3.162) > ttabel (1.761).Hal ini berarti ada 

pengaruh antara pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan karena 

thitung lebih besar dari ttabel. Selain itu nilai signifikansi (sig) yang 

diperoleh sebesar 0,007 dibandingkan dengan taraf signifikansi 

sebesar 0,05 atau 5% maka diperoleh gambaran 0,007 < 0,05. Hal ini 



 
 

berarti ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan musyarakah 

terhadap pendapatan. 

e). Uji F 

Uji F atau uji serentak digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas mempunyai pengaruh secara serentak terhadap variabel 

terikat. Dalam hal ini pengujian serentak dimaksudkan untuk menguji 

pengaruh antara variabel bebas (tabungan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah) terhadap variabel terikat (pendapatan). 

 Tabel 4.7 

Hasil Uji F   

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.703E25 2 4.351E25 2.098E3 .000
a
 

Residual 2.696E23 13 2.074E22   

Total 8.730E25 15    

a. Predictors: (Constant), pembiayaan musyarakah, tabungan mudharabah 

b. Dependent Variable: pendapatan    

 

Berdasarkan pada tabel 4.7 hasil uji serentak (F) dapat ditunjukan dari 

nilai taraf signifikansi 0,000 dan lebih kecil dari 0,05 (dalam hal ini taraf 

signifikansi sebesar 5%). Sehingga terlihat besaran taraf signifikansi yaitu 

0,000 adalah lebih kecil dari 0,05 maka hal ini menunjukkan bahwa variabel 

bebas yang terdiri dari tabungan mudharabah dan pembiayan musyarakah 

secara bersama - sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

pendapatan.  



 
 

f). Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien determinansi digunakan untuk melihat hubungan keeratan 

antara variabel terikat terhadap variabel bebas. Dengan kata lain uji 

koefisien determinasi digunakan untuk menunjukan seberapa besar 

kemampuan variabel babas dalam menjelaskan variabel terikat. Dalam hal 

ini nilai koefisien determinasi ditunjukan oleh nilai Adjusted R square. 

Semakin tinggi nilai Adjusted R square bearti semakin baik model regresi 

yang digunakan. Nilai R square berkisar antara 0 sampai dengan satu (1). 

Dan untuk untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan R square 

yang sudah disesuaikan atau tertulis Adjusted R square, karena disesuaikan 

dengan jumlah variabel bebas yang digunakan.
13

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (  ) 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .998
a
 .997 .996 1.44016E11 1.375 

a. Predictors: (Constant), pembiayaan musyarakah, tabungan mudharabah 

b. Dependent Variable: pendapatan   

 

Pada hasil uji statistik tabel 4.8 dengan model regresi linier berganda 

dengan menggunakan SPSS. 16.0 for windows dapat dilihat bahwa pengaruh 

tabungan mudharabah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2) terhadap 

pendapatan (Y1) diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,998, 
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sehingga dapat dikatakan bahwa tabungan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah memiliki hubungan yang positif dan kuat terhadap pendapatan 

sebesar 99,8%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 

Sedangkan nilai koefisien determinasi yang tertulis Adjusted R square 

sebesar 0,996 dapat dijelaskan bahwa variabel terikat yaitu pendapatan 99,6 

% dipengaruhi oleh seluruh variabel bebas yang terdiri dari tabungan 

mudharabah dan pembiayaan musyarakah sedangkan sisanya yaitu sebesar 

0,4 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

B. Pembahasan 

1.  Pengaruh Tabungan Mudharabah Terhadap Pendapatan 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial ( uji t) menunjukkan bahwa 

tabungan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hal ini 

ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0.000 lebih kecil dari α = 0,05. Hal ini 

selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Istifadah (2002) bahwa 

tabungan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas.Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan tabungan mudharabah 

terhadap pendapatan terbukti dan diterima. 

2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan 

Hasil pengujian hipotesis secar parsial (uji t) pembiayaan musyarakah 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi 0,007 lebih kecil dari α = 0,05. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan pembiayaan 



 
 

musyarakah terhadap pendapatan diterima dan terbukti kebenarannya. 

Teori yang menyatakan bahwa sumber pendapatan bank syariah yaitu 

berasal dari bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah, 

keuntungan atas kontrak jual beli, hasil sewa atas kontrak ijarah, fee dan 

biaya administrasi atas jasa – jasa lainnya.
14

Berdasarkan  teori tersebut 

menunjukkan bahwa besarnya pendapatan yang diterima bank syariah 

dipengaruhi oleh besarnya bagi hasil yang diberikan atas kontrak 

musyarakah. Dengan demikian, apabila jumlah pembiayaan musyarakah di 

Bank Syariah Mandiri mengalami peningkatan berati jumlah pendapatan 

Bank Syariah Mandiri juga mengalami peningkatan. Untuk itu alokasi dana 

yang diberikan untuk pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri 

harus ditingkatkan supaya menghasilkan pendapatan yang maksimal. 

3. Pengaruh Secara Bersama – sama Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan 

Musyarakah Terhadap Pendapatan 

Hasil uji serentak (F) tabungan mudharabah dan pembiayaan 

musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05. Sehingga 

hipotesis yang menyatakan ada pengaruh antara tabungan mudharabah dan 

pembiayaan musyarakah terhadapa pendapatan terbukti dan dapat 

diterima. Hasil pengujian serentak ini dapat dijelaskan bahwa jika 

tabungan mudharabah meningkat berarti sumber dana bank juga 

meningkat sehingga alokasi dana yang disalurkan untuk pembiayaan 
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musyarakah juga akan meningkat,dengan meningkatnya pembiayaan 

musyarakah maka akan menghasilkan pendapatan yang meningakat pula. 

Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa aktifitas utama dari 

Direksi Bank adalah manajemen dana – dana, yaitu mengatur dana yang 

masuk dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito untuk 

disalurkan atau dikeluarkan dalam bentuk kredit ataupun pembiayaan 

secara optimal yang akan membentuk pendapatan demi mencapai tingkat 

rentabilitas (profitability).
15
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