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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO : 

1. Jangan pernah meninggalkan penciptaMu, karena sang pencipta tak pernah 

meninggalkanmu 

2. Hiduplah dengan bersyukur, bersahaja, sederhana tidak peduli sebanyak 

apapun harta yang dimiliki 

3. Jangan pernah membenci siapapun meski sejahat apapun orang tersebut 

kepada kita  

4. Senantiasa berpikir positif sebesar apapun beban kehidupan yang harus 

dilewati 

5. Sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah 

6. Banyak berbagi dan memberi jangan pernah mengharapkan balas darinya 

7. Selalu mendoakan kepada siapapun entah yang berbuat baik ataupun tidak 

PERSEMBAHAN : 

Skripsi ini saya persembahkan untuk : 

1. Orang tua saya Bp. Rochmat dan Ibu Aisyah 

2. Kakak saya Reza dan adik saya Daffa 

3. Keluarga dan sahabat yang selalu menemani dan memberi dukungan  
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INTISARI 

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus mengalami 

peningkatan. Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia yang didukung 

oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam yang menginginkan 

alternatif sistem perbankan syariah dimana mampu menguntungkan bank dalam 

penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga), penyaluran dana dan produk 

pembiayaan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh 

falah laba terhadap pembiayaan musyarakah, murabahah dan qardhul hasan pada 

Bank Umum Syariah.  

Terdapat 3 hipotesis dalam penelitian ini, yaitu : musyarakah berpengaruh 

positif signifikan terhadap falah laba bank umum syariah. murabahah berpengaruh 

positif signifikan terhadap falah laba bank umum syariah. Qardhul hasan 

berpengaruh positif signifikan terhadap falah laba bank umum syariah.  

Penelitian ini menggunakan data sekunder  yang bersumber dari laporan 

keuangan tahunan dari bank syariah seluruh Indonesia yang terdaftar di OJK  dan 

website masing-masing Bank Umum Syariah selama periode tahun 2013-2018. 

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Sampel yang 

diperoleh dalam penelitian ini sebanyak 7 bank dari 14 unit bank syariah. 

Pengujian ini menggunakan analisis uji regresi linier berganda. 

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan IMB SPSS 25 dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa murabahah dan qardhul hasan berpengaruh positif 

signifikan terhadap falah laba bank umum syariah. Sedangkan musyarakah 

berpengaruh negatif signifikan terhadap falah laba bank umum syariah. 
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Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT 

dan Sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena atas rahmat dan 

karunia-Nya penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan laporan 

tugas akhir dengan lancer. Kegiatan penelitian tugas akhir ini dilaksanakan untuk 

memenuhi kewajiban penulis sebagai salah satu persyaratan kelulusan sarjana S1 

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung 

Semarang.  

Dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima 

banyak dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang 

terlibat didalam pembuatan laporan ini, diantaranya:  
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membimbing, mengarahkan, memberikan saran dan kritik dalam 

penyusunan skripsi ini dengan baik dan sabar yang sangat memberikan 

banyak manfaat bagi peneliti. 
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saudara penulis yang selalu mendoakan saya setiap waktu dan memberikan 
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motivasi kepada saya. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan 

merahmati kalian semua. 

5. Sahabat dan teman kos  saya yang selalu mendukung dan mendengarkan 

keluh kesah saya.  

6. Seluruh keluarga besar akuntansi Unissula 2016 yang selalu mendukung 

dan mendoakan satu sama lain. Semoga sukses untuk kita semua. 

7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tugas akhir ini namun tidak 

dapat disebut satu per satu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan 

kepada penulis. 
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Skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

membangun. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. 
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