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ABSTRAK  

 

Irwan Permana, Pengaruh Total Pembiayaan Murabahah Terhadap Return On 

Asset (ROA) Pada PT. Bank Mega Syari’ah Kantor Pusat Tahun 2011-2013 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan bahwa total pembiayaan murabahah  

berpengaruh terhadap return on asset (ROA) di PT. Bank Mega Syari’ah Pusat. Hal 

tersebut dapat dilihat dari data keuangan bank, dimana total pembiayaan murabahah di 

PT. Bank Mega Syari’ah yang terus mengalami kenaikan dan return on asset yg 

fluktuatif selama 3 tahun terakhir. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (i) bagaimana pembiayaan 

murabahah, (ii) bagaimana return on asset di bank mega syari’ah Serta (iii) Seberapa 

besar pengaruh total pembiayaan murabahah terhadap ROA (Return On Asset). 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis 

yaitu metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data  dengan meneliti 

masalah-masalah yang sedang terjadi pada saat ini, kemudian data tersebut 

dikumpulkan dan disusun, setelah diolah dan dianalisis.Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi linear sederhana, korelasi pearson, koefisien determinasi, dan uji 

signifikansi (uji t). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan 

Tahunan PT. Bank Mega Syari’ah periode 2011- 2013.  

Hasil dari penelitian berdasaarkan koefisien determinasi menunjukan bahwa 

korelasi antara total pembiayaan murabahah terhadap return on asset yaitu nilai R 

Square (R2) sebesar 0.158 atau 15,8 %. Artinya variabel independen yaitu tingkat total 

pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu return on asset 

sebesar 15,8 %. Sedangkan sisanya sebesar 75,2 % dipengaruhi oleh faktor lain, faktor 

lain yang mempengaruhi seperti besarnya pembiayaan selain pembiayaan murabahah yang 

diberikan oleh Bank Mega Syari’ah. Selain itu dana pihak ketiga juga akan menentukan 

besarnya return on asset (ROA). Sementara secara parsial (Uji t) menunjukan bahwa total 

pembiayaan murabahah terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap return on asset, 

dimana besarnya pengaruh total pembiayaan murabahah sebesar 0,041 terhadap ROA 

(Return On Asset), sehingga hipotesis yang diajukan ditolak. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa naik turunnya Total pembiayaan murabahah tidak 

mempengaruhi nilai return on asset (ROA) di Bank Mega Syari’ah. 
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