
 

 

ABSTRAK 

 

Nila Nopianti,  Pengaruh Pendapatan Murabahah Terhadap Total 

Pendapatan di PT. Bank Syariah Mandiri Tahun 2008-2012 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Bank syariah merupakan bank yang 

dalam aktivitasnya, baik menghimpun maupun dalam menyalurankan dananya 

menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil. Penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan biasanya selalu mendominasi sebagian besar dana yang disalurkan 

bank.  Sumber pendapatan terbesar bank syariah berasal dari pembiayaan, 

pembiayaan yang ada di bank syariah yaitu Mudharabah, Musyarakah, Istishna, 

Murabahah, Ijarah, Multijasa dan Qard. Pembiayaan murabahah merupakan 

jenis produk pembiayaan yang diunggulkan di bank syariah.  pembiayaan 

murabahah dengan akad jual beli masih memiliki persentase terbesar pada 

pembiayaan bank syariah.  meningkatnya jumlah pembiayaan dari murabahah  

maka akan mempengaruhi pendapatan operasi yang dihasilkan.  

Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui perkembangan pendapatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

, perkembangan total pendapatan dan pengaruh pendapatan murabahah terhadap 

total pendapatan. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatory dengan 

pendekatan kuantitatif. Jenis data mencakup keseluruhan variabel yang erat 

kaitannya dengan pengaruh pendapatan murabahah terhadap total pendapatan di 

PT.Bank Syariah Mandiri. Sumber data diperoleh dari Laporan Keuangan Bank 

Syariah Mandiri tahun 2008-2012.  Teknik pengumpulan data menggunakan 

metode dokumentasi dan studi kepustakaan yang dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan statistik regresi linier sederhana, korelasi pearson product moment, 

koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji statistik t. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut.  Pertama, 

perkembangan pendapatan murabahah secara keseluruhan mengalami 

peningkatan, disebakan mulai banyaknya nasabah yang menggunakan 

pembiayaan murabahah dan penurunan pendapatan disebabkan oleh adanya 

kelalaian nasabah yang terlambat membayar angsuran pembiayaan. Kedua, 

perkembangan total pendapatan secara keseluruhan juga mengalami peningkatan, 

yang disebabkan kinerja bank syariah sudah mulai optimal dan terjadi penurunan 

total disebabkan adanya kredit macet.  Ketiga, setelah dianalisis  menggunakan 

analisis regresi untuk Bank Syariah Mandiri yaitu Y = 226.424 + 1.746 X, maka 

dari hasil perhitungan besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 95,9 %.  Ini 

berarti bahwa pengaruh pendapatan murabahah terhadap total pendapatan adalah 

sebesar 95,9 %. .  Hal ini menunjukan bahwa pendapatan murabahah terbukti 

sangat berpengaruh secara signifikan terhadap total pendapatan Bank Syariah 

Mandiri.  Hal ini juga dapat dibuktikan dengan nilai t hitung > t tabel (20,404 > 

2.101) dan signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05),  dimana H0 ditolak  yakni 

pendapatan murabahah berpengaruh terhadap total pendapatan di Bank Syariah 

Mandiri. 
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