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ABSTRAK 

Mirza Budiansyah Sudjana: Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan 

Pendapatan Jasa Lainnya Terhadap Laba (Rugi) 

Operasional Pada PT. Bank MayBank Syariah 

Indonesia Periode 2014-2016 

 Laba (rugi) operasional atau laba sebelum pajak merupakan laba yang 

didapat dari seluruh beban dan pendapatan operasional pada PT.Bank Maybank 

Syariah Indonesia. Besarnya laba (rugi) operasional dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor di antaranya adalah pendapatan margin murabahah dan pendapatan 

jasa lainnya. pendapatan margin murabahah merupakan pendaptan yang dihasilkan 

dari selisih harga jual dan harga beli yang menggunakan akad murabahah 

pendapatan jasa lainnya merupakan pendapatan yang dihasilkan dari jasa diluar 

pokok operasional bank. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh pendapatan margin 

murabahah terhadap laba (rugi) operasional pada PT. Bank MayBank Syariah 

indonesia secara parsial, (2) pengaruh pendapatan jasa lainnya terhadap laba (rugi) 

operasional pada PT. Bank MayBank Syariah Indonesia secara parsial, (3) 

pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan jasa lainnya terhadap laba 

(rugi) operasional pada PT. Bank MayBank Syariah Indonesia secara simultan. 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu penelitian 

yang menganalisis data berupa angka-angka menggunakan uji stasitik. Data yang 

diperoleh dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Triwulan PT. Bank 

MayBank Syariah Indonesia periode 2014-2016 berasal dari website Bank 

Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

Regresi Linier Sederhana, Analisis Regresi Linier Berganda, Analisis Person 

Product Moment, Koefesien Determinasi dan Analisis Hipotesis yaitu Uji 

Signifikasi Parsial (Uji t) dan Uji Simultan (Uji f). 

 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: (1) uji statistika dilakukan pada 

pendapatan margin murabahah berpengaruh postif terhadap laba (rugi) operasional, 

dengan menunjukan hasil koefisien determinasi sebesar 7,5%. (2) uji statistika 

dilakukan pada pendapatan jasa lainnya berpengaruh positif terhadap laba (rugi) 

operasional, dengan menunjukan hasil koefisien determinasi sebesar 68,3%. (3) uji 

statistika dilakukan pada pendapatan margin murabahah dan pendapatan jasa 

lainnya terhadap laba (rugi) operasional menunjukan hasil koefisien determinasi 

sebesar 69,5% sisanya 30,5% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini. 

Pengujian hipotesis menunjukan hasil fhitung > ftabel yaitu 9,106 > 4,46 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak yang berarti memiliki hubungan positif antara pendapatan 

margin murabahah dan pendapatan jasa lainnya terhadap laba (rugi) operasional 

secara simultan pada PT. Bank MayBank Syariah Indonesia. 
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