
 

 

ABSTRAK 

 
Ita Indriani :  Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Mudharabah 

terhadap Return On Equity (ROE) PT. Bank Central Asia Syariah Periode 
2013-2016. 

 
Penelitian ini dilatarbelakangi karena peneliti ingin mengetahui apakah pendapatan 

murabahah dan mudharabah ini mempengaruhi terhadap kinerja Return On Equity (ROE) itu 
sendiri dan diteiti dari laporan keuangan PT. Bank Central Asia Syari’ah dari tahun 2013-2016 
ternyata ROE itu sendiri mengalami kenaikan dan penurunan maka dari itu peneliti ingin 
meneliti apakah pendatan margin murabahah dan bagi hasil mudharabah berpengaruh terhadap 
Return On Equity (ROE).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1). Seberapa besar pengaruh pendapatan 
margin murabahah terhadap Return On Equity (ROE) secara parsial, 2). Seberapa besar 
pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap Return On Equity (ROE) secara parsial dan 3). 
Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah dan bagi hasil mudharabah terhadap 
Return On Equity (ROE) PT. Bank Central Asia Syari’ah.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, dimana peneliti menganalisis data berupa 
angka-angka menggunakan uji statistik. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 
Untuk populasi dan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan laporan keuangan PT. 
Bank Central Asia Syariah sebagai populasinya dan untuk sampelnya peneliti menggunakan 
laporan keuangan PT. Bank Central Asia Syariah periode triwulan 2013-2016. Teknik yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Sederhana, Analisis Regresi Linier 
Berganda, Analisis Korelasi Pearson Product Moment, Koefisien Determinasi dan  Analisis 
Hipotesisi yaitu Uji Signifikansi Parsial (Uji t) dan  Uji Signifikansi Simultan (Uji f).  

Hasil penelitian yang didapatkan peneliti yaitu: 1). Secara parsial pendapatan margin 
murabahah terhadap ROE memiliki nilai analisis regresi sebesar -0,22 nilai koefisien korelasi 
sebesar -0,138, dimana tergolong sangat lemah, koefisien determinasi menunjukkan 1,9%, dan 
thitung dan ttabel sebesar (-0,522 < 2,145) secara parsial Pendapatan Margin Murabahah terhdap 
ROE berpengaruh negatif dan tidak signifikan. 2). Hasil penelitian secara pasrial pendapatan 
bagi hasil mudharabah terhadap ROE  memiliki nilai analisis regresi sebesar 0,005 nilai 
koefisien korelasi sebesar 0,025 dimana tergolong sangat lemah, koefisien determinasi 
menunjukkan 0,1%, dan thitung dan ttabel sebesar (0,092 < 2,145) secara parsial Pendapatan Bagi 
Hasil Mudharabah berpengaruh positif dan tidak signifikan. Dan 3). Secara simultan pendapatan 
margin murabahah dan bagi hasil mudharabah terhadap ROE. Memiliki nilai regresi sebesar -
0,088 untuk Pendapatan Margin Murabahah dan 0,106 untuk Pendapatan Bagi Hasil 
Mudharabah. Koefisien korelasi sebesar 0,300 dimana tergolong lemah, koefisien determinasi 
sebesar 9% dan nilai Fhitung dan Ftabel (0,642 < 3,80) maka secara simultan Pendapatan Margin 
Murabahah dan Bagi Hasil Mudharabah terhadap ROE berpengaruh dan tidak signifikan. Dan 
sisanya yaitu sebesar 91% dipengaruhi oleh faktor lain seperti Musyarakah, Salam dan Istishna 
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 
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