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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Sebelum mendeskripsikan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan objek penelitian yang digunakan 

dalam skripsi ini. Peneliti menggunakan objek penelitian KSPPS BMT Mitra 

Muamalah Jepara. Deskripsi objek penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Letak Geografis 

Kantor Pusat KSPPS BMT Mitra Muamalah beralamat di Jl. Jend. 

Hoegeng Imam Santoso No. 45 Ngabul – Tahunan Jepara, Telp. (0291) 

594069, HP : 085100307599 Email : bmt_mitramu@yahoo.co.id 

2. Sejarah KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Ibarat sebuah bangunan yang tersusun Islam adalah konsep rohani yang 

utuh dan menyeluruh dan merupakan aturan Illahi sebagai rahmat bagi seluruh 

alam. Se-yogya-nyalah Islam dapat menjiwai prilaku kehidupan manusia 

(Muslim) dalam berfikir, berdzikir, maupun bertindak, sehingga fungsi dan 

tugas khalifah di bumi juga sebagai hamba dari yang Maha Pengatur dapat 

berjalan sesuai dengan tuntunan-Nya. 

Sebagai bentuk upaya mengejawantahkan konsep Rahmatan lil’alamin 

tersebut khusus dalam bidang ekonomi umat, unsur masyarakat  Desa Tahunan 

bersepakat untuk mendirikan Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) 
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dalam bentuk Koperasi Serba Usaha yang menggunakan mekanisme 

operasional   Syari’ah Islam. 

Prinsip dasar LKMS Mu’amalah adalah menampung dan mengelola asset 

yang di miliki  masyarakat melalui simpanan masyarakat (Tabungan) 

kemudian dikembangkan dengan menyalurkannya melalui Pembiayaan 

pengembagan usaha pada masyarakat,  berdasarkan prinsip–prinsip Syari’ah. 

Dalam perjalanannya, LKMS  berkembang sebagaimana yang diharapkan.  

Banyak anggota masyarakat  yang memanfaatkan keberadaan Lembaga ini, 

baik itu dalam bentuk simpanan dana maupun  memanfaatkan dana dalam 

bentuk pembiayaan, sehingga Lembaga ini dapat mengalami perkembangan 

yang cukup baik. 

Awal berdiri tahun 2001  KSU Muamalah setelah berjalan Delapan Tahun, 

perkembangannya lambat sehingga dari pendiri melakukan pembenahan untuk 

mengatasi perkemabangan yang lambat tersebut. Dari berbagai usulan para 

pendiri KSU Muamalah memutuskan untuk  mendirikan KSPPS BMT Mitra 

Muamalah. 

Yang lebih difokuskan pada bidang Simpan–Pinjam, maka pada awal 

tahun 2011 berdirilah KSPPS BMT Mitra Muamlah dengan 5 (lima) cabang 

yaitu : BMT Mitra Muamalah Cabang Al-Mizan, BMT Mitra Muamalah 

Cabang Karimunjawa, BMT Mitra Muamalah Cabang Bugel, BMT Mitra 

Muamalah Cabang  Kalinyamatan, BMT Mitra Muamalah Cabang Ngabul.  

Setahun kemudian berdiri lagi satu cabang yaitu BMT Mitra Muamalah 

Cabang Pasar Ratu, hingga saat ini sudah berkembang 10 cabang yang tersebar 
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di berbagai kecamataan di Jepara dan 1 (satu) kantor pusat yang bertempat di 

Jalan Jend. Hoegeng Imam Santoso No. 45 Ngabul Tahunan– Jepara, dan 

sedang berkembang untuk membuka cabang baru di luar kota Jepara.  

Badan Hukum : Koperasi BH NO. 518/290/bh/XIV.10/2011 

3. Visi dan Misi KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Visi misi KSPPS BMT Mitra Muamalahadalah sebagai berikut : 

Visi 

Menjadi Lembaga yang bereputasi syar’i dimiliki ummat serta mampu  

menjadi alternatif akses keuangan dengan   kualitas layanan yang baik, sehat, 

aman, dipercaya, dan cepat. 

Misi 

1. Membangun citra sebagai Lembaga Keuangan milik Masyarakat yang 

berkembang dengan sehat, ramah dan dipercaya sebagai mitra bisnis.  

2. Mengintegrasikan manajemen kelembagaan sehingga mampu memberikan 

layanan standar kepada kreditur dan debitur. 

3. Mengembangkan SDM profesional yang terampil, jujur, dan ramah. 

4. Membangun jaringan berbasis teknologi informasi untuk mempercepat 

sistem pelayanan yang aman. 

4. Filosofi dan Nilai Dasar Lembaga 

Keyakinan dasar dari seluruh personil yang senantiasa di tumbuh 

kembangkan dan diintegrasikan pada manajemen (tim kerja) sehingga menjadi 

kekuatan dan motivasi dalam mencapai visi dan misi lembaga : 
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1. Reputasi syar’i 

Adalah Brand Image di masyarakat terhadap Lembaga  yang tercipta karena  

dorongan  prinsip-prinsip syari’ah Internal Lembaga, yang dilaksanakan secara 

konsekwen baik dalam sikap dan  prilaku, pekataan maupun perbuatan,    

2. Kualitas Layanan Yang baik  

Kepuasan Anggota merupakan tujuan pekerjaan. Oleh karena itu dengan 

membangun organisasi yang berorientasi pada penyempurnaan pelayanan akan  

membangun pelanggan yang loyal. 

3. Aman dan di percaya . 

Keberhasilan ekonomi diukur dari kemampuannya untuk mewujudkan amanah 

ekonomi dan amanah sosial ummat, yang bermuara pada kesetabilan rasa aman 

di masyarakat oleh karena itu  dengan meningkatkan kesadaran dan kompetensi 

seluruh pihak yang terlibat akan terwujud nilai  amanah (terpercaya).  

4. Ahsanu Amala (Kinerja terbaik) 

Keberhasilan usaha merupakan pelipatgandaan dari kinerja yang diberikan 

personil dalam kerangka ibadah kepada Allah SWT. 

5. Sehat  

Bahwa kebersihan lahir dan batin merupakan landasan  seluruh hubungan antar 

manusia dengan manusia, baik individu maupun kelompok, oleh karena itu 

melipatgandakan value bagi costumer melalui pembangunan kualitas hubungan 

yang berlandaskan kebersihan lahir dan batin.   
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6. Cepat  

Keterbukaan merupakan pembangkit kegairahan untuk belajar secara 

berkelanjutan dan pemacu kinerja untuk itu  membangun sikap mental Cerdas, 

Cergas dalam diri akan memacu Ghiroh bagi seluruh personil sehingga 

terbangun learning and responsibility-based organization.  

7. Sidiq, amanah, fathonah dan Tabligh 

Empat hal tersebut merupakan nilai dasar sebagai nilai karakteristik yang 

ditumbuh kembangkan untuk menjadi warna perilaku budaya lembaga yang 

akan memancar pada sifat-sifat  sebagai berikut : 

1) Trasnparan 

2) Istiqomah (Integritas) 

3) Ta’awun (Kerjasama Tim) 

4) Al-Falah (Semangat Untuk Menang) 

5) Kompetensi. 

5. Tujuan, Sasaran dan Target  Pengembangan Usaha 

A. Tujuan 

a. Umum 

1. Menggali potensi keswadayaan ekonomi masyarakat dengan 

membangu kewiraswastaan sumber daya manusia di masyarakat 

(ummat) khususnya pada Usaha Kecil Menengah (UKM). 
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2. Mensinergikan potensi yang dimiliki LKMS dan Masyarakat  

serta pengusaha simpatisan  melalui lembaga usaha profit yang 

profesional dan berorientasi pada ummat. 

3. Membangun dan mengembangkan jaringan ekonomi dan 

pengembangan sumber daya manusia yang mengakar, 

tersturuktur, sistematis serta berkesinambungan. 

b. Khusus 

1. Perspektif  Keuangan 

Terwujudnya tanggung jawab dan target ekonomi LKMS melalui 

penerapan pengetahuan yang dikuasai personal. 

2. Perspektif Customer 

Terwujudnya tanggung jawab sosial ekonomi sehingga LKMS 

dikenal secara luas sebagai Lembaga yang akrab dengan 

masyarakat dan lingkungannya. 

3. Perspektif Bisnis 

Terwujudnya pelipatgandaan kinerja seluruh personil dan 

perusahaan melalui implementasi open book management dan 

integrasi proses bisnis. 

4. Perspektif Pembelanjaan dan Kebutuhan 

Terwujudnya keunggulan jangka panjang perusahaan di 

lingkungan bisnis global melalui pengembangan dan pemfokusan 

SDM. 

B. Sasaran dan Target Usaha 
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Sasaran Ideologis : 

1. Terciptanya iklim usaha yang kondusif di lingkungan Ummat.  

2. Dapat memberikan kontribusi yang layak bagi perkembangan 

dakwah bil hal. 

3. Memberi peluang usaha bagi seluruh anggota masyarakat melalui 

berbagai jaringan usaha. 

Sasaran khusus dan  target  usaha : 

 Terciptanya unit usaha yang professional dalam bidang  : 

1. Simpan Pinjam dengan pola syari’ah 

2. Sektor riil (usaha perdagangan) 

6. Struktur Organisasi 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi 

7. Bidang-Bidang dan Deskripsi Kerja 

A. Manager 
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Tugas Pokok: 

1) Perencanaan program-program perusahaan 

2) Penggerak dan pengendali seluruh kegiatan perusahaan 

3) Pengembangan seluruh aktifitas perusahaan  

4) Pengembangan Evaluasi terhadap kinerja karyawan 

5) Pengendalian seluruh manajemen diperusahaan 

6) Menjamin suasana kerja yang baik 

B. Bagian Oprasional 

Tugas Pokok: 

1) Merencanakan aktifitas opersional  

2) Mengarahkan pencapaian target 

3) Mengontrol pergerakan operasional 

4) Mengembangkan strategi operasional 

5) Mengembangkan produk 

C. Bagian Pembiayaan 

Tugas  Pokok : 

1) Merencanakan target pembiayaan 

2) Mengarahkan pencapaian kepada bawahan 

3) Mengawal pencapaian target bawahan 

4) Mengontrol pembiayaan 

5) Mengembangkan strategi pembiayaan 

6) Pengandalian seluruh pembiayaan diperusahaan. 

7) Koordinasi, evaluasi, audit,  mengatasi pembiayaan bermasalah.  
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8) Melaksanakan kelengkapan administrasi kredit 

9) Penilaian kelayakan jaminan 

D. Bagian Founding / Marketing 

Tugas Pokok : 

1) Merencanakan langkah target yang dicapai 

2) Sosialisasi dan mensukseskan seluruh produk perusahaan 

3) Membina hubungan baik dengan anggota 

4) Mencatat dan mendata seluruh keuangan  

5) Memudahkan nasabah dalam prosedur perusahaan 

6) Mensurvey keadaan anggota 

E. Bagian Collecting 

Tugas Pokok : 

1) Tim pembiayaan 

2) Penagihan 

3) Penangangan pembiayaan bermasalah 

4) Pengamanan jaminan pembiayaan bermasalah 

F. Bagian SDM 

Tugas Pokok : 

1) Mengelola data  kepegawaian 

2) Merencanakan program pengembangan SDM 

3) Pengarahan dan pengawasan SDM 

4) Pengadaan kebutuhan SDM 

5) Terselenggaranya internal kebutuhan intern 
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6) Memberikan Penilaian kerja, dan perbaikan pengembangan SDM 
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G. Bagian Accounting 

Tugas Pokok : 

1) Membuat neraca 

2) Membuat laporan keuangan 

3) Mengelola inventaris  

4) Audit kas 

H. Bagian Administrasi 

Tugas Pokok : 

1) Melakukaan pembukuan harian, bulanan dan tahunan 

2) Mengelola data/ slip  

3) Bersama teller mengelola data Anggota 

I. Bagian IT 

Tugas Pokok : 

1) Merencanakan program IT demi kelancaran operasional 

2) Mengelola program perbankkan 

3) Monitoring kelancaran baik berupa software maupun hardware 

4) Menanggulangi kerusakan IT 

8. Produk-Produk KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Pada LKMS BMT Mitra Muamalah terdapat beberapa produk yang 

disajikan, dari jenis simpanan maupun pembiayaan. 

Persyaratan menjadi anggota : 

1. Foto copy KTP, 

2. Membayar simpanan pokok anggota Rp. 10,000.- 
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3. Mengisi formulir anggota. 

Jenis Produk Simpanan : 

1. Simpanan Muamalah (SIMMU) 

Adalah Simpanan dengan prinsip wadiah yad dhamanah yang fleksibel, dan 

dapat diambil sewaktu – waktu. 

2. Simpanan Muamalah Berjangka (SIMMUKA) 

Simpanan berjangka dengan prinsip wadiah yaa dhamanah. Simapanan yang 

disetor hanya bisa diambil seseuai dengan kesepakatan dan jangka waktu 

tertentu. 

3. Simpanan Pendidikan (SIDIDIK) 

Adalah simpanan  yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan khusus 

pendidikan dengan prinsip mudharabah dengan setoran per bulan. 

4. Simpanan Haji dan Umroh 

Simpananan Haji dan Umroh adalah simpanan yang disiapkan untuk 

merencanakan dan membantu pelaksanaan ibadah Haji dan Umroh. Anggota 

menyetor sejumlah dana untuk mendapatkan porsi keberangkatan Haji pada 

tahun yang telah ditentukan. 

Selanjutnya anggota menyisihkan penghasilanya untuk disimpan pada 

Tabungan Haji untuk menutup kekurangan setoran dan pelunasan dalam batas 

waktu yang telah disepakati 
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5. Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) 

Adalah simpanan yang diperuntukkan untuk merencanakan dana pensiun/ 

jaminan hari tua. Dengan sistem setoran tiap bulan dan dalam jangka waktu 

tertentu yaitu 5, 10, 15, 20, dan 25 tahun. 

6. Simpanan Qurban 

Adalah Simpanan yang diperuntukkan perencanaan ibadah qurban anggota 

pada saat Hari Raya Idul Adha. Dengan sistem wadiah yad dhamanah dan bisa 

secara kelompok maupun perorangan. 

7. Simpanan Mitra Ta’awun ( SIMITA ) 

Adalah simpanan yang menggunakan prinsip wadiah yad dhamanah dan 

digunakan untuk kegiatan ta’awun (tolong menolong) kepada para anggota 

berupa santunan sosial jika anggota mengalami musibah (kematian/cacat 

tetap). 

Jenis Produk Pembiayaan : 

1. Pembiayaan Modal Kerja 

a) Mudharabah 

 Pembiayaan kerjasama di mana seseorang menyediakan seleuruh modal 

(dana) kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa 

keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang 

telah disepakati, sedangakn kerugian ditanggung oleh shaibul maal ( 

pemilik dana) sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. 
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b) Musyarakah 

Pembiayaan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana 

(modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah 

yang telah disepakati dan risiko kerugian ditanggung bersama. 

2. Pembelian Barang 

a) Murabahah 

Piutang jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada 

pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagi 

keuntungan. 

3. Pinjaman Sosial 

a) Qardh 

Pinjaman dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam 

mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka 

waktu tertentu. 

Persyaratan Pembiyaan: 

1. Foto copy KTP suami istri 2 lembar, 

2. Foto copy suami istri dan KK atas nama sertifikat Hak Milik apabila 

sertifikat bukan atas nama yang mengajukan, 

3. Foto copy KK 2 lembar, 

4. Foto copy agunan BPKB atau Sertifikat Hak Milik, 

5. SPPT PBB atau Tupi PBB (pajak tanah), 

6. Foto copy STNK yang masih berlaku 2 lembar jika agunan BPKb. 
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7. Usia maksimal 60 tahun, 

8. Bersedia di survey. 

9. Inovasi Produk 

Ada beberapa inovasi produk dari produk – produk jasa simpanan : 

1. Simpanan Muamalah Berjangka Plus Hadiah (SIMMUKA plus) 

Adalah Simpanan berjangka (deposito) dengan system wadiah yad dhomanah 

dengan hadiah/bonus simmuka yang dapat diambil di awal. Hadiah dapat 

berupa barang seperti Emas, hand phone, laptop, TV, kulkas, sepeda motor dan 

perlengkapan elektronik lainnya. 

2. Simpanan Pendidikan Plus (SIDIDIK PLUS) 

Adalah Simpanan yang dikhususkan untuk merencanakan masa depan khusus 

pendidikan  dengan prinsip mudharabah dengan sistem investasi atau deposito 

( hanya 1x setoran ). 

3. Investasi Syariah 

Adalah Simpanan anggota untuk permodalan dalam bentuk investasi dengan 

jangka waktu minimal 3 tahun, dan menggunakan prinsip mudharabah dengan 

bagihasil yang sangat kompetitif (setoran minimal Rp 1.000.000) 

4. Simpanan Mitra Ukhuwah (SMU) 

Adalah Simpanan yang diperuntukan bagi lembaga atau organisasi kegiatan 

masyarakat, seperti sekolah, organisasi keagamaan, organisasi pemuda maupun 

perkumpulan lainnya.Prinsip yang digunakan adalah wadiah yad dhamanah 

yang bisa diambil sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lembaga. 
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5. Simpanan Wisata Religi 

Adalah Simpanan yang diperuntukkan bagi anggota perkumpulan atau 

organisasi dalam menyiapkan wisata atau kunjungan keagamaan. 

Adapun inovasi produk dari jasa pembiayaan : 

1. Pembelian Barang 

a) Ba’i As-Salam 

Piutang jual beli barang yang disepakati kriteria dan spesifikasinya untuk 

diserahkan di kemudian hari dengan pembayaran harga tunai pada saat 

akad. 

b) Ba’i  Al- Ishtisna 

Piutang jual beli dalm bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu 

dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan 

dan penjual dengan cara pembayaran sesuai kesepakatan. 

2. Pembiayaan Multi Jasa 

a) Ijarah 

Pembiayaan pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu 

tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan 

pemindahan kepemilikan barang (ma’jur). 

3. Pembiayaan Jaminan Barang Berharga 

a) Rahn 

Pembiayaan jaminan yang dalam bentuk barang/asset terhadap utang 

piutang untuk dikuasai Murtahin, dan dapat dijadikan sumber pembayaran 

utang tersebut. 
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1.2 Deskripsi Variabel 

Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas (X) dan variabel terikat 

(Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah Piutang Murabahah (X1), 

Pembiayaan Mudharabah (X2), Pinjaman Qardh (X3), Pembiayaan Ijarah 

(X4). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Laba Bersih BMT Mitra 

Muamalah. Untuk mengetahui gambaran masing-masing variabel akan 

dilakukan analisis statistik deskriptif. Data mentah yang terdapat pada 

lampiran, dapat dideskripsikan sebagai berikut : 

1. Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah dalam penelitian ini dilihat dari jumlah 

outstanding dari dana yang telah tersalurkan yang diambil dari sampel 

pembiayaan mudharabah secara bulanan 

2. Piutang Murabahah 

Piutang murabahah dalam penelitian ini dilihat dari jumlah outstanding 

dari dana yang telah tersalurkan yang diambil dari sampel pembiayaan 

murabahah secara bulanan. 

3. Pinjaman Qardh 

Pinjaman qardh dalam penelitian ini dilihat dari jumlah outstanding dari 

dana yang telah tersalurkan yang diambil dari sampel pembiayaan qardh 

secara bulanan. 
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4. Pembiyaan Ijarah 

Pembiayaan ijarah dalam penelitian ini dilihat dari jumlah outstanding 

dari dana yang telah tersalurkan yang diambil dari sampel pembiayaan 

ijarah secara bulanan. 

5. Laba Bersih 

Laba bersih dalam penelitian ini adalah hasil dari seluruh operasional 

KSPPS BMT Mitra Muamalah yang telah dikurangi pajak. 

Tabel 4.1 

Data Laporan Keuangan Yang Akan Diteliti 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Thn Bln MDH MRB QRH IJR 

Laba 

Bersih 

2
0
1
1
 

2 110,054 62,630 175,166 - 4,634 

3 123,786 110,559 161,191 - 4,276 

4 115,786 151,501 148,441 - 3,324 

5 115,532 150,851 143,541 - 3,268 

6 115,832 179,018 138,276 - 2,666 

7 108,684 200,246 117,505 - 2,275 

8 105,158 211,481 115,805 - 1,512 

9 128,682 218,676 104,105 - 3,939 

10 142,397 210,665 100,355 - 4,687 

11 145,866 262,722 97,605 - 2,405 

12 158,147 285,852 92,156 - 6,092 

2
0

1
2
 

1 70,391 336,754 110,750 - 12,583 
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2 69,389 356,493 285,221 - 14,754 

3 94,957 352,318 394,374 - 16,693 

4 65,825 395,620 553,562 - 18,372 

5 91,965 435,492 572,545 - 17,977 

6 85,906 439,693 567,139 - 16,201 

7 115,532 439,748 576,275 - 15,698 

8 115,832 426,695 563,050 - 15,160 

9 293,591 443,520 541,125 - 16,018 

10 269,779 458,056 721,695 - 15,590 

11 292,443 476,922 754,113 - 12,028 

12 298,313 488,906 728,545 - 17,022 

2
0
1
3

 
1 308,299 553,829 922,908 - 11,778 

2 293,591 590,405 930,621 - 14,104 

3 279,779 659,232 899,191 - 5,776 

4 318,856 697,439 837,192 - 13,506 

5 292,443 756,237 842,479 - 12,769 

6 314,935 801,231 806,661 - 18,822 

7 292,088 766,987 823,999 - 2,278 

8 292,811 775,367 811,385 - 20,502 

9 270,608 819,106 804,131 - 19,961 

10 280,129 852,788 717,091 - 26,899 

11 300,121 935,288 713,202 - 21,838 
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12 315,554 947,010 671,604 - 34,119 

2
0
1
4
 

1 321,796 541,496 782,794 - (6,636) 

2 309,016 530,292 1,132,172 - (3,821) 

3 508,586 538,244 1,142,371 - 6,099 

4 500,114 556,933 1,168,127 - (5,611) 

5 487,218 564,580 1,167,031 - 2,378 

6 464,505 543,395 1,116,296 - (868) 

7 433,157 549,300 1,095,243 - 15,234 

8 427,735 537,289 1,077,243 - 16,620 

9 381,359 544,792 1,064,800 - 10,719 

10 360,353 563,169 1,049,081 - 14,679 

11 343,645 539,056 974,993 - 15,475 

12 319,092 563,857 955,469 - 15,774 

 

2
0
1
5

 

1 296,798 1,004,862 614,653 - 18,289 

2 265,211 980,188 609,313 - 20,080 

3 333,691 961,906 532,691 - 20,985 

4 339,942 995,056 516,466 - 16,893 

5 353,540 1,018491 504,145 - 1,272 

6 320,316 953,326 514,438 - 18,004 

7 344,240 835,084 498,912 - (5,408) 

8 368,598 845,849 461,473 - 22,214 

9 400,986 765,565 437,928 30,466 11,792 



65 
 

 
 

10 376,153 674,890 388,766 123,184 24,911 

11 373,442 605,752 360,056 125,688 24,250 

12 348,108 545,108 368,563 130,563 23,824 

Sumber : Laporan Keuangan KSPPS BMT Mitra Muamalah 

 

Gambar 4.2  

Perkembangan Pembiayaan dan Laba Bersih   1 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan mudharabah 

mengalami penurunan pada tahun 2012 sedangkan kenaikan tertinggi pada 

tahun 2014, pada piutang murabahah mengalami peningkatan akan tetapi pada 

tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan adanya 

pelunasan. Pada pinjaman qardh mengalami kenaikan dan penurunan, kenaikan 

tertinggi pada tahun 2014 disebabkan oleh banyaknya pendaftaran talangan 

haji, sedangkan penurunan disebabkan oleh pelunasan pembayaran talangan 

haji.  

-200,000

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57

MDH

MRB

QRH

IJR

Laba Bersih



66 
 

 
 

Pada tahun akhir 2015 muncul pembiayaan produk ijarah, karena pada 

tahun 2015 baru melakukan segmentasi pembiayaan ijarah dan bisa 

meningkatkan produktivitas. Perolehan laba pada tahun 2011-2013 stabil akan 

tetapi pada tahun 2014 mengalami penurunan yang signifikan disebabkan 

beberapa dari pembiayaan mengalami penurunan pendapatan dan pencapaian 

tertinggi pada tahun 2015 disebabkan adanya produk pembiayaan baru yaitu 

pembiayaan ijarah.  

1.3 Analisis Data 

Untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu penelitian harus melalui 

penganalisaan dari data-data yang telah terkumpul. Adapun yang di maksud 

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data. (Hasan, 

2013:33) 

Pengolahan data penelitian ini menggunakan aplikasi software SPSS 

20.0. Analisa data yang dipergunakan disesuaikan dengan data output yang 

yang ingin dihasilkan adalah sebagai berikut : 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1.1 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). 
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Dalam penelitian ini uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Waston, 

yang menjadi patokan untuk tidak adanya autokorelasi adalah : 

a. Bila nilai DW berada di antara dU sampai dengan 4 – dU, koefisien 

kolerasi sama dengan 0. Artinya, tidak terjadi autokolerasi.  

b. Bila nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien kolerasi lebih besar 

daripada nol. Artinya, terjadi autokolerasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, koefisien kolerasi lebih kecil 

daripada nol. Artinya, terjadi autokolerasi negatif.  

d. Bila nilai DW terletak di antara 4- dU dan 4 – dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. (Sarjono & Julianita, 2013:84) 

Tabel 4.2  

Uji Autokolerasi  

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .664
a
 .440 .399 6923.386 2.044 

a. Predictors: (Constant), Ijarah, MRB, QRH, MDH 

b. Dependent Variable: LABA BERSIH 

Berdasarkan hasil tabel, nilai durbin-watson pada model summary 

menunjukkan hasil DW sebesar 2.044. Karena nilai DW 2.044 lebih besar 

dari niali dL dan dU  yaitu sebesar 1.4385 dan 1.7266, sedangkan nilai DW 

lebih kecil dari 4-dU dan 4-dL yaitu 2.2734 dan 2.5615 maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terdapat autokorelasi. 

Dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 4.3 Uji Autokolerasi  

4.3.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Heterokedatisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan/observasi. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada 

terjadinya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari scatterplot 

model tersebut. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika : 

a) Penyebaran titik-titik sebaiknya tidak berpola. 

b) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau sekitar angka 0 dan 3. 

c) Titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja. (Sarjono 

& Julianita, 2013:66) 

 

Gambar 4.4 Uji Heterokedastisitas  
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Dari scatterplot tersebut, terlihat bahwa titik-titk menyebar secara 

acak, biak di bagaian atas angka nol atau di bawah angka nol. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedatisitas 

4.3.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui multikolinearitas di 

antara variabel-variabel independen yang berada dalam satu model, sebab 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. 

Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Dengan ketentuan jika nilai VIF 

tidak lebih dari 10 maka model terbebas dari multikolinearitas.  

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat dari tabel berikut ini :  

Tabel 4.3  

Uji Multikolinearitas  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance 

1 

(Constant) 5588.335 2410.897  2.318 .024  

MDH -.052 .014 -.717 -3.757 .000 .285 

MRB .024 .004 .688 5.368 .000 .631 

QRH .010 .005 .357 2.089 .041 .355 

Ijarah .156 .038 .491 4.102 .000 .723 
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Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

VIF 

1 

(Constant)  

MDH 3.513 

MRB 1.585 

QRH 2.815 

Ijarah 1.382 

a. Dependent Variable: LABA BERSIH 

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa nilai VIF < 10, dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas di antara 

variabel independent. 

4.3.1.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk menguji data yang berdistribusi normal, akan 

digunakan alat uji normalitas, yaitu One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikasi variabel memiliki nilai 

signifikasi > 0,05. Pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 4.4  

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Mudharabah Murabahah Qord Ijarah 

N 59 59 59 59 

Normal 
Parameters

a,b
 

Mean 267299.37 559454.37 611464.97 6947.47 

Std. Deviation 122656.058 256267.571 333667.901 28192.341 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .173 .119 .108 .530 

Positive .144 .119 .108 .530 

Negative -.173 -.067 -.060 -.403 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.331 .915 .829 4.067 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058 .372 .498 .000 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Laba Bersih 

N 59 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 11971.42 

Std. Deviation 8929.095 

Most Extreme Differences 

Absolute .128 

Positive .101 

Negative -.128 

Kolmogorov-Smirnov Z .980 

Asymp. Sig. (2-tailed) .292 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Dari  tabel  diatas  dapat diketahui  bahwa  masing-masing variabel  

berdistribusi  normal,  tetapi ada satu variabel yang tidak berdistribusi normal 

yaitu pada variabel ijarah. Hal  ini  dapat  dilihat  dari  nilai signifikansi untuk 

pembiayaan murabahah sebesar 0.372 > 0.05, nilai signifikansi  pembiayaan  

mudharabah  sebesar  0.058 > 0,05, nilai signifikansi pembiayaan qardh 
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sebesar 0.498 > 0.05, nilai signifikansi pembiayaan ijarah sebesar 0.000 < 0.05  

dan  nilai  signifikansi  laba bersih sebesar  0.980 > 0.05.  

Pada data ijarah tidak normal dikarenakan pada KSPPS BMT Mitra 

Muamalah produk ijarah di mulai pada pertengahan tahun 2015, hal tersebut 

yang menjadikan data ijarah menjadi tidak normal. 

4.3.2 Pengujian Hipotesis 

4.3.2.1 Analisis Regresi Berganda 

Hasil pengujian pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dengan menggunakan uji regresi berganda sebagai berikut : 

Tabel 4.5  

Uji Regresi Berganda  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5588.335 2410.897  2.318 .024 

Mudharabah -.052 .014 -.717 -3.757 .000 

Murabahah .024 .004 .688 5.368 .000 

Qord .010 .005 .357 2.089 .041 

Ijarah .156 .038 .491 4.102 .000 

a. Dependent Variable: Laba Bersih 

Berdasarkan hasil pengujian parameter individual yang disajikan 

dalam tabel diatas, maka dapat digunakan untuk persamaan regresi berikut 

ini :  
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Y = - 0.717 (X1) + 0.688 (X2) + 0.357 (X3) + 0.491 (X4) 

Laba Bersih = - 0.717 (Mudharabah) + 0.688 (Murabahah) + 0.357 

(Qardh) + 0.491 (Ijarah) 

Dari persamaan regresi diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut: 

a) Koefisien regresi X1 sebesar -0.717 menyatakan bahwa setiap kenaikan 

pembiayaan mudharabah maka akan menurunkan laba 0.717 dengan 

anggapan X2, X3 dan X4 tetap. Dan sebaliknya, jika pembiayaan 

mudharabah turun sebesar Rp 1, maka tingkat laba bersih juga diprediksi 

mengalami kenaikan sebesar 0.717 dengan anggapan X1, X3 dan X4 tetap. 

b) Koefisien regresi X2 sebesar 0.688 menyatakan bahwa setiap peningkatan 

(karena tanda positif) Rp 1 piutang murabahah akan meningkatkan tingkat 

laba bersih sebesar 0.688. Dan sebaliknya, jika piutang murabahah turun 

sebesar Rp 1, maka tingkat laba bersih juga diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0.688 dengan anggapan X1, X3 dan X4 tetap. 

c) Koefisien regresi X3 sebesar 0.357 menyatakan bahwa setiap peningkatan 

(karena tanda positif) Rp 1 pinjaman qardh akan meningkatkan tingkat 

laba bersih sebesar 0.357. Dan sebaliknya, jika pinjaman qardh turun 

sebesar Rp 1, maka tingkat laba bersih juga diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0.357 dengan anggapan X1, X2 dan X4 tetap. 

d) Koefisien regresi X4 sebesar 0.491 menyatakan bahwa setiap peningkatan 

(karena tanda positif) Rp 1 pembiayaan ijarah akan meningkatkan tingkat 

laba bersih sebesar 0.491. Dan sebaliknya, jika pembiayaan ijarah turun 
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sebesar Rp 1, maka tingkat laba bersih juga diprediksi mengalami 

penurunan sebesar 0.491 dengan anggapan X1, X2 dan X3 tetap. 

Tanda (+)  menandakan  arah  hubungan  yang  searah,  sedangkan 

tanda (-) menunjukkan arah hubungan yang berbanding terbalik antara 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).  

4.3.2.2 Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan dalam hipotesis itu 

benar. Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel independent secara individual dalam menjelaskan variabel dependent. 

Pada tingkat signifikansi α = 5% Dengan pengambilan keputusannya : 

Jika nilai Sig. > 0,05, maka Ho diterima, H1 ditolak 

Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho ditolak, H1 diterima  

Adapun hipotesisnya sebagai berikut :  

Ho : Tidak Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap 

variabel dependent. 

H1 : Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independent terhadap 

variabel dependent. 
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Tabel 4.6  

Uji t  

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5588.335 2410.897  2.318 .024 

Mudharabah -.052 .014 -.717 -3.757 .000 

Murabahah .024 .004 .688 5.368 .000 

Qord .010 .005 .357 2.089 .041 

Ijarah .156 .038 .491 4.102 .000 

a. Dependent Variable: Laba Bersih 

a) Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1) terhadap Laba Bersih (Y) 

Ho : Tidak ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

H1 : Ada pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

Dengan pengambilan keputusan : 

Jika : Sig. < α, maka Ho diterima 

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak 

Atau  

Jika, -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sehingga Ho diterima 

Jika, thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak 

Berdasarkan hasil regresi secara parsial dapat disimpulkan Ho: 

ditolak dan H1: diterima didapat nilai signifikansi pembiayaan mudhrabah 

adalah 0.000 < 0.05, dengan perolahan nilai thitung = -3.757 sedangkan nilai 
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ttabel = 2.004. dapat disimpulkan bahwa pembiayaan mudharabah 

berpengaruh signifikan dan memiliki hubungan negatif terhadap laba 

bersih. 

 

Gambar 4.5 Uji t Pembiayaan Mudharabah  

Nilai koefisien regresi (b) pembiayaan mudharabah -0.052 yang  

artinya setiap penurunan sebesar satu satuan, maka laba bersih akan 

meningkat sebesar 0.052 satuan. 

b) Pengaruh piutang murabahah (X2) terhadap laba bersih (Y) 

Ho : Tidak Ada pengaruh piutang murabahah  terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

H1 : Ada pengaruh piutang murabahah  terhadap laba bersih pada KSPPS 

BMT Mitra Muamalah. 

Dengan pengambilan keputusan : 

Jika : Sig. < α, maka Ho diterima 

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak 

Atau  

Jika, -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sehingga Ho diterima 

Jika, thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak 
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Berdasarkan hasil regresi secara parsial dapat disimpulkan Ho: 

ditolak dan H1: diterima didapat nilai signifikansi piutang murabahah 

adalah 0.000 < 0.05, dengan perolahan nilai thitung = 5.368 sedangkan nilai 

ttabel = 2.004. dapat disimpulkan bahwa piutang murabahah berpengaruh 

signifikan dan memiliki hubungan positif terhadap laba bersih 

 

Gambar 4.6 Uji t Piutang Murabahah 1 
Nilai koefisien regresi (b) piutang murabahah 0.024 yang  artinya 

setiap kenaikan sebesar satu satuan, maka laba akan meningkat sebesar 

0.024 satuan. 

c) Pengaruh Pinjaman Qardh (X3) terhadap Laba Bersih (Y) 

Ho : Tidak ada pengaruh pinjaman qardh terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

H1 : Ada pengaruh pinjaman qardh terhadap laba bersih pada KSPPS 

BMT Mitra Muamalah. 

Dengan pengambilan keputusan : 

Jika : Sig. < α, maka Ho diterima 

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak 

Atau  
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Jika, -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sehingga Ho diterima 

Jika, thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak 

Berdasarkan hasil regresi secara parsial dapat disimpulkan Ho: 

ditolak dan H1: diterima didapat nilai signifikansi pinjaman qardh adalah 

0.041 < 0.05, dengan perolahan nilai thitung = 2.089 sedangkan nilai ttabel = 

2.004. dapat disimpulkan bahwa pinjaman qardh berpengaruh dan 

memiliki hubungan positif terhadap laba bersih. 

 

Gambar 4.7 Uji t Pinjaman Qardh 

Nilai koefisien regresi (b) pinjaman qardh 0.010 yang  artinya 

setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka laba bersih akan meningkat 

sebesar 0.010 satuan. 

d) Pengaruh Pembiayaan Ijarah (X4) terhadap Laba Bersih (Y) 

Ho : Tidak ada pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

H1 : Ada pengaruh pembiayaan ijarah terhadap laba bersih pada KSPPS 

BMT Mitra Muamalah. 

Dengan pengambilan keputusan : 

Jika : Sig. < α, maka Ho diterima 

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak 
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Atau  

Jika, -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel, sehingga Ho diterima 

Jika, thitung > ttabel, sehingga Ho ditolak 

Berdasarkan hasil regresi secara parsial dapat disimpulkan Ho: 

ditolak dan H1: diterima didapat nilai signifikansi pembiayaan ijarah 

adalah 0.000 < 0.05, dengan perolahan nilai thitung = 4.102 sedangkan nilai 

ttabel = 2.004. dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ijarah berpengaruh 

dan memiliki hubungan positif terhadap laba bersih. 

 

Gambar 4.8 Uji t Pembiayaan Ijarah  

Nilai koefisien regresi (b) pembiayaan ijarah 0.156 yang  artinya 

setiap peningkatan sebesar satu satuan, maka laba bersih akan meningkat 

sebesar 0.156 satuan. 

4.3.2.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independent terhadap variabel dependent. Untuk mengetahui uji F dapat 

dilihat pada table ANOVA sebagai berikut : 
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Tabel 4.7  

Uji F  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 2035870251.249 4 508967562.812 10.618 .000
b
 

Residual 2588396783.157 54 47933273.762   

Total 4624267034.407 58    

a. Dependent Variable: Laba Bersih 

b. Predictors: (Constant), Ijarah, Murabahah, Qord, Mudharabah 

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah (X1), Piutang Murabahah (X2), 

Pinjaman Qardh (X1), dan Pembiayaan Ijarah (X1) terhadap Laba 

Bersih (Y) 

Ho : Tidak ada pengaruh secara simultan Pembiayaan Mudharabah, Piutang 

Murabahah, Pinjaman Qardh, dan Pembiayaan Ijarah  terhadap Laba Bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah 

H1 : Ada pengaruh secara simultan Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan 

Mudharabah, Pinjaman Qardh, dan Pembiayaan Ijarah  terhadap Laba Bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah 

Dengan pengambilan keputusan : 

Jika : Sig. < α, maka Ho dierima 

Jika : Sig. > α, maka Ho ditolak 

Atau,  

Jika : Fhitung < Ftabel = maka Ho diterima 

Jika : Fhitung  > Ftabel = maka Ho ditolak 
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Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil regresi 

secara simultan didapatkan dari Fhitung sebesar 10.618 lebih besar dari F tabel 

yaitu sebesar 2.54 atau signifikan F sebesar 0.000 yang lebih kecil dari nilai α 

sebesar 0.05 sehingga Ho = ditolak dan H1 = diterima. 

Dalam penelitian ini diperoleh nilai Fhitung  > Ftabel yaitu 10.618 > 2.54 

maka Ho ditolak, yang berarti ada pengaruh secara simultan Pembiayaan 

Mudharabah, Piutang Murabahah, Pinjaman Qardh, dan Pembiayaan Ijarah  

terhadap Laba Bersih pada KSPPS BMT Mitra Muamalah 

 

Gambar 4.9 Uji F   

Maka secara simultan ada pengaruh pembiayaan mudharabah, piutang 

murabahah, pembiayaan qardh, dan pembiayaan ijarah  terhadap laba bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah 

4.3.2.4 Uji Dominan 

Pada uji dominan ini bertujuan untuk melihat variabel independent 

yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependent. Untuk melihat 

hasil variabel yang besar pengaruhnya dengan melihat pada tabel Coefficients 

pada bagian Standardized Coefficients dengan nilai beta yang paling besar. 
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Tabel 4.8  

Uji Dominan  
Coefficients

a
 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5588.335 2410.897  2.318 .024 

Mudharabah -.052 .014 -.717 -3.757 .000 

Murabahah .024 .004 .688 5.368 .000 

Qord .010 .005 .357 2.089 .041 

Ijarah .156 .038 .491 4.102 .000 

a. Dependent Variable: Laba Bersih 

Dalam penelitian ini variabel independent yang paling besar 

kontribusinya atau paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependent 

adalah pembiyaan murabahah yaitu sebesar 0.688.  

4.4 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS 20.0, maka 

dapat menjelaskan rumusan masalah yang tertuang dalam penelitian ini. 

Penjelasan tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Pengaruh pembiayaan Mudharabah terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara 

Dari hasil analisis uji t tabel coefficients yang telah dilakukan, dapat 

diketahui bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif signifikan 

terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Mitra Muamalah dan dapat 

diketahui dari hasil koefisien regresi diperoleh nilai pembiayaan 
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mudharabah -0.717 artinya setiap penurunan sebesar satu satuan, maka 

laba akan meningkat sebesar 0.717 satuan dan memiliki pengaruh negatif 

atau memiliki pengaruh yang berbanding terbalik artinya ketika 

pembiayaan mudharabah mengalami penurunan semakin tinggi perolehan 

laba bersih pada KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

Pembiayaan mudharabah dalam KSPPS BMT Mitra Muamalah dari hasil 

penelitian negatif dikarenakan terdapat masalah internal dan kemacetan 

terbesar merupakan pembiayaan mudharabah dan saat ini sedang dalam 

proses penyelesaiaan masalah tersebut. Sehingga memiliki dampak negatif 

terhadap perolehan laba bersih. 

Penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Fadhila (2015) yang menyatakan bahwa pembiayaan mudharabah 

berpengaruh signifikan terhadap laba pada Bank Syariah Mandiri, 

diakibatkan karena pada pembiayaan mudharabah akan meningkatkan 

biaya yang dikeluarkan oleh bank sehingga laba yang didapat 

kemungkinan tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap laba bersih pada KSPPS 

BMT Mitra Muamalah Jepara 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi pembiayaan murabahah 

sebesar 0.688 hal ini dinyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar satu 

satuan, maka laba akan naik sebesar 0.688 satuan, artinya pembiayaan 

murabahah berperngaruh searah terhadap laba. Dan sebaliknya, jika 
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pembiayaan murabahah mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka 

laba akan mengalami penurunan sebesar 0.688. Maka dapat dikatakan 

bahwa pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

Pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang paling 

diminati oleh para anggota KSPPS BMT Mitra Muamalah, dalam 

pengaplikasian pembiayaan murabahah ditawarkan kepada para anggota 

digunakan untuk pembiayaan instalasi pemasangan listrik, pembelian 

sepeda motor dan pembelian barang lainnya. 

Penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sastrawan (2015) dengan hasil pembiayaan murabahah berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Laba PT Bank Mega Syariah Area 

Sulawesi. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan mudharabah semakin 

meningkat sehingga laba yang dihasilkan meningkat. 

3. Pengaruh pembiayaan Qardh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT 

Mitra Muamalah Jepara 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi pembiayaan qardh 

sebesar 0.357 hal ini dinyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar satu 

satuan, maka laba akan naik sebesar 0.357 satuan, artinya pembiayaan 

qardh berperngaruh searah terhadap laba. Dan sebaliknya, jika pembiayaan 

qardh mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka laba akan 

mengalami penurunan sebesar 0.357. Maka dapat dikatakan bahwa 
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pembiayaan qardh berpengaruh positif terhadap laba bersih pada KSPPS 

BMT Mitra Muamalah. 

Pembiayaan qardh bersifat tolong menolong, dalam penerapan pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah diterapakan dengan produk talangan haji 

dan talangan umroh dengan hasil produk tersebut pembiayaan qardh dapat 

menghasilkan laba bersih. 

4. Pengaruh pembiayaan Ijarah terhadap laba bersih pada KSPPS BMT 

Mitra Muamalah Jepara 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda dapat diketahui bahwa koefisien regresi pembiayaan ijarah 

sebesar 0.491 hal ini dinyatakan bahwa setiap kenaikan sebesar satu 

satuan, maka laba akan naik sebesar 0.491 satuan, artinya pembiayaan 

ijarah berpengaruh searah terhadap laba. Dan sebaliknya, jika pembiayaan 

ijarah mengalami penurunan sebesar satu satuan, maka laba akan 

mengalami penurunan sebesar 0.491. Maka dapat dikatakan bahwa 

pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba bersih pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

Pembiayaan ijarah pada KSPSS merupakan produk baru pada pertengahan 

2015, dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya segemen pasarnya belum 

sesuai jika ada produk ijarah.  

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Fatmawati (2016) yang menyatakan bahwa pembiayaan 

ijarah tidak berpengaruh signifikan positif terhadap laba pada Bank Umum 
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Syariah. Di karenakan barang yang disewakan oleh bank kepada nasabah 

akan memungkinkan terjadinya beberapa risiko diantaranya adanya 

kerusakan barang dan penyusutan barang yang mengakibatkan bank tetap 

memperoleh biaya sewa namun harus menanggung kerusakan dan 

mengalokasikan dana untuk biaya penyusutan barang.  

Biaya kerusakan dan biaya penyusutan yang dikeluarkan oleh bank sama 

dengan besarnya biaya sewa yang dibayar oleh nasabah maka bank tidak 

mendapatkan keuntungan dan tidak mengalami kerugian, maka besarnya 

pembiayaan ijarah yang disalurkan mempengaruhi perolehan laba. 

5. Pengaruh pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Qardh dan Ijarah 

terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Mitra Muamalah Jepara 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan uji regresi linear 

berganda dapat diketahui bahwa secara simultan didapatkan nilai F hitung 

sebesar 10.618 lebih besar dari F tabel 2.54 atau signifikan F sebesar 0,000 

yang lebih kecil dari nilai α sebesar 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 

diterima. Maka pembiayaan murabahah, mudharabah, qardh dan ijarah 

secara simultan berpengaruh terhadap laba bersih pada KSPPS BMT Mitra 

Muamalah. Karena pada dasarnya semua pembiayaan merupakan 

kontribusi pendapatan paling besar yang mempengaruhi tingkat laba bersih 

pada KSPPS BMT Mitra Muamalah. Jika semua operasional KSPPS BMT 

Mitra Muamalah mampu dilakukan secara maksimal baik dari sisi 

pembiayaan maupun jasa akan sangat menguntungkan KSPPS BMT Mitra 

Muamalah dalam memperoleh laba bersih. Dari besarnya laba bersih 
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tersebut dapat digunakan untuk lebih mengembangkan produk-produk 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. Sehingga KSPPS BMT Mitra Muamalah 

bisa berkembang lebih baik. 

6. Pengaruh Variabel Dominan terhadap laba bersih pada KSPPS BMT 

Mitra Muamalah Jepara 

Berdasarkan pengolahan data uji dominan dapat diketahui bahwa variabel-

variabel yang paling berpengaruh pada laba bersih atau yang member 

kontribusi terbesar adalah piutang Murabahah yaitu sebesar 0.688. 

Hal ini disebabkan bahwa piutang murabahah paling diminati pada 

KSPPS BMT Mitra Muamalah. 

 


