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PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN 

MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS BAITUL MAL WA 

TAMWIL DI JUMAPOLO(TAHUN 2015-2017) 

ABSTRAK 

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah 

dan murabahah terhadap profitabilitas Baitul Mal wa Tamwil Muamalat selama 

periode 2015-2017. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier 

berganda dengan metode ECM (Error Correction Model). Berdasarkan hasil 
estimasi dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh 
negatifdan signifikan terhadap profitabilitas BMT dalam jangka panjang dan tidak 
berpengaruh dalam jangka pendek. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah tidak berpengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap 
profitabilitas BMT. 

Kata kunci : Profitabilitas, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah 

dan pembiayaan murabahah. 

ABSTRACT 

This research is to know the effect of mudharabah, musyarakah and murabahah 

financing on profitability of Baitul Mal wa Tamwil Muamalat during period 2015- 
2017. This test is done by using multiple linear regression with ECM method 

(Error Correction Model). Based on the estimation results can be seen that 
murabahah financing has a negative and significant impact on BMT profitability 
in the long term and no effect in the short term. While mudharabah and 
musyarakah financing has no effect in long term and short term to BMT 
profitability. 

Keywords: Profitability, mudharabah financing, musyarakah financing and 

murabahah financing. 

1. PENDAHULUAN

Perbankan yang berdasarkan prinsip syariah banyak digandrungi oleh 

masyarakat umum dan kaum muslimin khususnya.Dengan banyaknya keinginan 

masyarakat untuk menggunakan perbankan syariah, maka didirikanlah lembaga 

non bank (BMT) agar dapat menjangkau masyarakat luas apalagi di daerah 

pedalaman atau pelosok.BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) 

yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat pula sehingga dapat 

menjangkau sangat luas. Nama baitul mal berasal dari bahasa arab yaitu dari kata 
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bait artinya “rumah” dan al-mal yang berarti “harta”. Yang berarti rumah untuk 

mengumpulkan atau menyimpan harta. Baitul mal adalah suatu lembaga atau 

pihak (al-jihad) yang mempunyai tugas khusus untuk menangani segala harta 

umat, baik berupa pendapatan umum maupun pengeluaran negara.(Widiyanto, 

2016 : 3) 

Tercatat bahwa secara resmi, gubernur provinsi DKI Jakarta Ali Sadikin 

mengeluarkan Surat Keputusan No. Cb. 14/8/18/68 tertanggal 5 desember 1968 

tentang pembentukan badan amil zakat, berdasarkan syariat islam dalam wilayah 

DKI Jakarta.(Muhamad, 2000 : 1) 

Fungsi BMT : Bait al-maal (bait artinya rumah, maal artinya harta) 

menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan 

pendistribusinya dengan memberikan santunan kepada yang berhak (ashnaf) 

sesuai dengan peraturan dan amanah yang diterimanya. Bait at-tamwil (bait 

artinya rumah, at-tamwil artinya pengembangan harta) di mana melakukan 

kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan 

kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong 

kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.(Nurul 

Huda, 2016: 39) 

Produk BMT : 1. Penghimpunan dana yang meliputi wadi‟ah (wadi‟ah yad 

dhamanah dan wadi‟ah yad amanah), simpanan berjangka (mudharabah). 2. 

Penyaluran dana meliputi bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), jual beli 

(musyarakah, istishna‟, slam, ijarah). (Yosi, 2016 : 76) 

Yang menitik beratkan dalam pembahasan adalah dalam penyaluran dana 

dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah.  

Q.S. Shad (38) : 24 

ا َّن اُخ ْيا.. ا َو َو ُخ  ا َو َو ِإ ُخ   الَّن ِإ َو ِإا َو َو ِإ ْي ٌل ا َو َو ا َو ْي ٍضا ِإ َّن اَّن ِإ ْي َو ا َو ْي ُخ ُخ ْي اَو َو ْي ِإ ْي ا الُخ َو َو اِإ ا َو ِإ ْي ًر ا ِّم َو ... َو ِإ َّن  

Artinya : “.......... memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu itu 

berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu........”. 

1.1 Pembiayaan mudharabah adalah suatu perjanjian usaha antara pemilik modal 

dengan pengusaha, dimana pihak pemilik modal menyediakan seluruh dana yang 
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di perlukan (100%) dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil 

usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu penandatanganan 

perjanjian pembiayaan yang di tuangkan dalam bentuk nisbah bagi hasil. Adapun 

Syarat sahnya akad mudharabah adalah terpenuhinya seluruh rukun dan syaratnya. 

(Widiyanto, 2016 :59)  

Menurut (Antonio, 2001:151) jenis mudharabah terbagi menjadi dua yaitu : 

1.1.1 Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul mal 

(BMT) dan mudharib (anggota) yang cakupannya sangat luas dan 

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis 

selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

1.1.2 Mudharabah muqayadah adalah bentuk kerjasama antara shahibul 

mal (BMT) dan mudharib (anggota) yang cakupannya dibatasi dengan 

jenis usaha, waktu atau tempat usaha tertentu. (Rohmah, 2015 : 26) 

1.2 Pembiayaan musyarakah adalah penyediaan dana oleh BMT untuk memenuhi 

sebagian dari modal usaha tertentu berdasarkan persetujuan dan kesepakatan 

dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi 

sesuai ketentuan akad. BMT dan anggota masing-masing bertindak sebagai mitra 

usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan barang untuk membiayai 

suatu kegiatan usaha tertentu. Anggota bertindak sebagai pengelola usaha dan 

BMT sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan 

tugas dan wewenang yang disepakati. (Burhanuddin, 2009 : 102) 

Menurut Widiyanto (2016), Musyarakah ada dua jenis yaitu : 

1.2.1 Musyarakah pemilikan (syirkah al-milk atau syirkah amlak) adalah 

kepemilikan bersama kedua belah pihak atau lebih dari sebuah 

properti. Misalnya karena wasiat, hibah, warisan dan sebagainya.  

1.2.2 Musyarakah akad (syirkah al-„aqd atau syirkah „ukud) adalah 

kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama atau usaha 

komersial bersama. Musyarakah akad ini terbagi menjadi : 

a) Syirkah al-„inan : persyarikatan modal dua orang atau lebih yang

tidak harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi secara
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proposional sesuai dengan jumlah modal masing-masing dan 

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 

b) Syirkah Al-mufawadhah : persyarikatan modal dua orang atau lebih

yang harus sama jumlahnya dan keuntungannya dibagi rata.

c) Syirkah al-„abdan : persyarikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya

dibagi sama.

d) Syirkah wujuh : persyarikatan tanpa modal. (Nurul, 2016 : 106)

1.3 Menurut syafi‟I (2001 : 101) murabahah adalah akad jual beli barang pada 

harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati”. Murabahah biasanya 

diterapkan dalam produk pembiayaan untuk pembelian barang investasi, modal 

kerja dan sebagainya. 

1.3.1 Syarat dan rukun pembiayaan murabahah 

Murabahah dapat di laksanakan jika memenuhi persyaratan tersebut : 

1) Pihak yang berakad harus : cakap hukum dan sukarela (ridha)

2) Objek yang diperjual belikan : tidak termasuk barang yang

diharamkan, bermanfaat, dapat diserahkan dari penjual ke pembeli,

merupakan hak milik penuh dann spesifikasi yang sesuai.

3) Akad : pihak yang berakad harus di sebutkan secara jelas dan spesifik,

ijab qabul harus selaras baik dari spesifikasi harga maupun barang,

tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan keabsahan

transaksi pada hal atau kejadian yang akan datang dan tidak

membatasi waktu. (Nurul, 2016 : 82)

1.4 Menurut Umar (2001) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba dari setiap penjualanan yang dilakukan. Menurut Harahap S.S 

(1996) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 

laba, laba merupakan kelebihan penghasilan diatas biaya selama satu periode 

akuntansi. 

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, metode

pengumpulan data yang diambil adalah data primer yang didapat dari Baitul Mal 

Wa Tamwil Muamalat di Jumapolo pada periode 2015-2017. 
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Penelitian ini akan mengamati pengaruh pembiayaan mudharabah, 

musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BMT. Alat analisis dalam 

penelitian yang digunakan adalah regresi bergana dengan pendekatan model 

koreksi kesalahan atauError Correction Model (ECM). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil estimasi Error Correction Model (ECM)  

Profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat tahun 2015-2017 

ΔPROFIT = 47579372 + 0,433955ΔMDRHt + -2,696632ΔMSRHt + 

(0,7827)        (0,5977)                      (0,2005) 

0,155914ΔMRBHt + -0,622046MDRHt-1 + 0,221158MSRHt-1 + 

(0,2728)                      (0,2559)                     (0,8839) 

-0,608146MRBHt-1 + 0,578013ECT + ut 

(0,0232)
***

                    (0,0083)
*** 

R
2
 = 0,410046;  DW-stat = 2,339451;  F-Stat = 1,985851;  Sig. F-Stat = 

0,108325 

Uji Diagnosis : 

1. Uji Multikolibnearitas (VIF)

ΔMDRH= 9,472687 ΔMSRH= 23,20303 ΔMRBH= 26,14509 MDRH(-1)

= 2,020780 MSRH(-1) = 8,501074  MRBH(-1) = 37,29572

2. Uji Normalitas Residual (Uji Jarque Bera)

χ
2
 = 1,4717  Sig (χ

2
) = 0,479080 

3. Uji Heteroskedastisitas (uji White)

χ
2 
= 9,329223  Sig (χ

2
) = 0,2299 

4. Uji Otokorelasi (uji Bruesch Godfrey)

χ
2
 = 4,608183  Sig (χ

2
) = 0,2028 

5. Uji Spesifikasi Model (Uji Ramsey Reset)

χ
2
 = 0,8493  Sig (χ

2
) = 0,7757 

Keterangan :
*
signifikan pada α = 0,01; 

**
signifikan pada α = 0,05; 

***
signifikan 

pada α = 0,10 

Hasil estimasi model Error Correction Model (ECM) total profitabilitas 

BMT jangka pendek dapat dilihat pada Tabel 4.1 bahwa nilai koefisien variabel 

ECT sebesar 0,578013 (0 < 0,578013 < 1) dan nilai signifikan probabilitas sebesar 

0,0083 < 0,05.Artinya model estimasi memenuhi syarat sebagai model ECM 
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dandapat mempresentasikan hubungan equilibrium atau hubungan jangka 

panjang, dengan demikian hasil estimasi konsisten dengan teori ekonomi. 

3.1 Uji Multikolinieritas 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 

Variabel VIF Keterangan 

D(MDRH) 9,472687 < 10 Variabel Pembiayaan mudharabah tidak 

memiliki masalah multikolinieritas dalam 

jangka pendek  

D(MSRH) 23,20303 > 10 Variabel Pembiayaan musyarakah 

memiliki masalah multikolinieritas dalam 

jangka pendek 

D(MRBH) 26,14509 > 10 Variabel Pembiayaan murabahah  memiliki 

masalah multikolinieritas dalam jangka 

pendek 

MDRH 2,020780 < 10 Variabel Pembiayaan mudharabah tidak 

memiliki masalah multikolinieritas dalam 

jangka Panjang 

MSRH 8,501074 < 10 Variabel Pembiayaan musyarakah tidak 

memiliki masalah multikolinieritas dalam 

jangka Panjang 

MRBH 37,29572 > 10 Variabel Pembiayaan murabahah 

memiliki masalah multikolinieritas dalam 

jangka Panjang 

3.2 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas residual menggunakan Uji Jarque Bera.H0 uji JB adalah 

distribusi residual normal; dan HA distribusi residual tidak normal. H0 akan 

ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikan empirik statistik JB ≤ 

α. H0 akan diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikan empirik 

statistik JB > α.  

Dapat dilihat (Tabel 1) menunjukkan bahwa probabilitas/sig. χ
2
 sebesar 

0,479080 > 0,10 maka H0 diterima, artinya bahwa distribusi residual normal. 

3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menggunakan Uji White.H0 : tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model dan Ha terdapat masalah 
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heteroskedastisitas dalam model.  H0 diterima jika signifikan statistik χ
2
> α, dan

H0 ditolak jika signifikan statistik χ
2
< α.

Dapat dilihat (Tabel 1) menunjukkan bahwa prob. Chi-square/sig. χ
2
 

sebesar 0,2299> 0,10 maka H0 diterima, artinya bahwa tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dalam model. 

3.4 Uji Otokorelasi 

Uji otokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Breusch Godfrey. H0 

: tidak terdapat masalah otokorelasi dalam model dan Ha : terdapat masalah 

otokorelasi dalam model.H0 diterima jika signifikan statistik χ
2
> α dan H0 ditolak

jika signifikan statistik χ
2
< α. 

Dapat dilihat (Tabel 1)  bahwa tingkat signifikan χ
2
 Prob. Chi-Square 

sebesar 0,2028 > 0,10. Artinya H0 diterima, maka tidak terdapat masalah 

otokorelasi dalam model. 

3.5 Uji Remsey Reset 

Uji spesifikasi model yang digunaka pada penelitian ini adalah Uji Ramsey 

Reset.H0 uji Ramsey Reset adalah model linier (spesifikasi model benar); HA uji 

Ramsey Reset adalah model tidak linier (spesifikasi model salah). H0 akan ditolak 

apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi statistik F ≤ α; H0 akan 

diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi statistik F > α. 

Dapat dilihat (Tabel 1) bahwa tingkat signifikan χ
2
 Probabilitas sebesar 

0,7757 > 0,10. Artinya H0 diterima, maka model yang dipakai linier (spesifikasi 

model benar) 

3.6 Uji kebaikan model 

3.6.1. Uji Eksistensi Model

Menunjukkan bahwa dalam (Tabel 1) hasil estimasi pada pengujian uji F 

menunjukkan α (0,10) lebih kecil dibandingkan prob. (F statistik) (0,10 

<0,108325) maka H0 diterima artinya model yang dipakai tidak eksis. Dapat 

disimpulkan secara bersama-sama variabel independen tidak mempengruhi 

variable dependen. 
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3.6.2. Interpretasi R-Square

Besarnya Adjusted R-Square dapat dilihat (tabel 1) 0.410046atau sebesar 

41,0046%. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh mudharabah, musyarakah 

dan murabahah adalah sebesar 41,0046% terhadap profitabilitas BMT. Sedangkan 

sisanya 58,9954% (100%-41,0046) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan kedalam penelitian ini misalnya pembiayaan ijarah, simpanan, 

istishna‟ dan sebagainya.  

3.7 Uji validitas pengaruh 

Tabel 3. Hasil uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Variabel Prob-t Keterangan 

D(MDBH) 0,5977 > 0,10 Mudharabah tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek.  

D(MSKH) 0,2005 > 0,10 Musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek. 

D(MRBH) 0,2728 > 0,10 Murabahah tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek. 

MDBH 0,2559 > 0,10 Mudharabah tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka panjang. 

MSKH 0,8839 > 0,10 Musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka panjang. 

MRBH 0,0232 < 0,10 Murabahah berpengaruh signifikan dalam 

jangka panjang. 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Pembiayaan murabahah tidak memiliki pengaruh dalam jangka pendek

akan tetapi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas Baitul 

Mal Wa Tamwil Muamalat dalam jangka panjang, hal tersebut menunjukkan 

bahwa setiap kenaikan pembiayaan murabahah akan menurunkan tingkat 

profitabilitas dan setiap penurunan pembiayaan murabahah akan meningkatkan 

profitabilitas. Sedangkan pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak memiliki 

pengaruh terhadap profitabilitas pada jangka pendek dan panjang. 

4.2 Saran 

1) Bagi praktisi (Baitul Mal Wa Tamwil Muamalat) sebuah BMT

sebagai sarana keuangan adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat
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Indonesia khususnya masyarakat kecil menengah dalam 

perekonominya yang lemah apalagi usaha mikro. 

2) Bagi nasabah perlu memperhatikan pembiayaan murabahah karena

dalam pembiayaan ini adalah yang memiliki pengaruh terhadap

profitabilitas Baitul Mal Wa Tamwil.

3) Bagi penelitian berikutnya agar periode penelitian ini diperpanjang

serta menggunakan suatu variabel yang labih banyak agar dapat

memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dibandingkan

penelitian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur‟an  Cordoba. 2012. PT. Cordoba Internasional Indonesia 

Anisykurlillah Indah, Fachrurrazie, Hasan Mukhibad. A Financial Report Model 

for Traditional Market Traders to Increase Mudharabah Financing in 

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT). International Journal of Academic 

Bussiness and Economics Research, Vol. 5, no. 1. Hal : 219-228 

Antonio Muhammad Syafi‟i. 2001. Bank syari’ah dari teori kepraktik. Jakarta : 

Gema Insani Press 

Amalia Nur, Fidiana. 2016. Struktur Pembiayaan dan Pengaruhnya Terhadap 

Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syari’ah Mandiri. 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA), Surabaya : Skripsi, 

tidak dipublikasikan 

Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta : PT. Raja Grafindo 

Persada 

Burhanuddin S. 2009. Hukum Kontrak Syariah. Yogyakarta : BPFE UGM. 

Dewan syari‟ah nasional MUI. 2014. Himpunan Fatwa Keuangan Syari’ah. 

Jakarta : Erlangga 

Harahap S.S. 1997. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Huda Nurul, Purnamaputra, Novarini, Yosimardoni. 2016. Baitul mal watamwil. 

Jakarta : Amzah 

Gujarati Damodar N, Dawn C. poter. 2007. Basic Econometrics. India : Mc Graw-

Hill Education. 

Janwari Yadi. 2015. Lembaga Keuangan Syariah. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya 

Karim Adiwarman. 2003. Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta : 

The International Institute of Islamic Thought (IIIT) 

Kusuma Hardi and Rifqi Muhammad. The Need for Accounting Information 

System to Facilitate Partnership Contracts in Islamic Microfinance 

Institutions Baitul Mal Wa Tamwil. International Journal of Academic 



10 

Research in Business and social sciences. Vol.4 No. 7 ISSIN : 2222-6990. 

Hal : 603-604 

Mawaddah.Nur. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. 

Jurnal Etikonomi. Vol. 14 No. 2, P-ISSN: 1412-8969, E-ISSN: 2461-0771. 

Hal : 241-256 

Muhamad. 2000. Sistemdan Prosedur Operasional Bank Syariah. Yogyakarta : 

UII PRESS 

Muhamad. 2014. Manajemen Dana Bank Syari'ah. Jakarta : PT Raja Grafindo 

Persada 

Muttaqin Azhar. Model Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil dan Peranannya 

dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah. Jurnal Humanity. 

ISSIN : 0216-8995. Vol 7, No 2. Hal : 35-45 

Oktriani Yesi. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Murabahah 

terhadap Profitabilitas  Bank Muamalat Indonesia. Fakultas Ekonomi. 

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya : Skripsi, tidak dipublikasikan 

Musdiada Rohmah Niah, Sri Herianingrum. Efektivitas Pembiayaan Mudharabah 

dalam Meningkatkan Kinerja UMKM. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 1, 

No. 1. Hal : 21-36 

Ridwan Ahmad Hasan. 2013. Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil. Bandung : 

Pustaka 

Rivai Vethzal, Sarwono Sudarto, Hulmansyah, Hanan Wihasto, Arifiandy 

Permata Veithzal. 2012. Islamic Banking and Finance dari Teori Kepraktik 

dan Keuangan Syari’ah Sebagai Solusi dan Bukan Alternative. Yogyakarta : 

BPFE UGM 

Setia Satriawan Aditya, Zainul Arifin. Analisis Profitabilitas Pembiayaan 

Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. Media Riset Akuntansi. Auditing Informasi. Vol 12. No 1. Hal : 

1-22 

Suharyadi Purwanto. 2009. Statistik Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. 

Jakarta : Selemba Empat 

Syamsudin Lukman. 2000. Manajemen Keuangan Perusahaan. Jakarta : PT. Raja 

Grafindo Persada. 

Sugiyono. 2012. Metode Peneliti Ankuantitatif dan Kombinasi (mixed methods). 

Bandung : Alfabeta. 

Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusun Skripsi. 2014. Pedoman Penyusunan 

Skripsi Institute Agama Islam Negeri (IAIN). Tulungagung : IAIN 

Tulangugun Press  

Umar Husein. 2000. Metode Riset Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 

Widiyanto, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo. 2016. BMT Praktik dan 

Kasus. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 




