
v 

 

ABSTRAK 

 

Pandi Achmad :  PENGARUH PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH 

TERHADAP PROFITABILITAS (ROA) PADA PT. BNI 

SYARIAH PERIODE 2012-2015 

 

Perbankan dengan prinsip syariah lahir dengan dilatarbelakangi oleh 

kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank 

tanpa bunga. Kemampuan Bank dalam menghasilkan propit akan bergantung pada 

kemampuan manajeman Bank yang bersangkutan dalam memperoleh asset 

dengan liabilitas yang ada. Bank Negara Indonesia Syariah merupakan lembaga 

keuangan yang dalam usahanya menjalankan prinsip berlandaskan syariah. 

Adanya hubungan pendapatan margin murabahah dengan profitabilitas (ROA) 

pada bank dikarenakan pendapatan margin murabahah  merupakan salah satu 

pendapatan bagi bank dan merupakan salah satu bentuk penyimpanan dana 

melalui sistem jual beli secara kredit. Meningkatnya penerimaan dari pendapatan 

margi murabahah maka akan meningkatkan pula pendapatan yang dihasilkan. 

Apabila terjadi peningkatan terhadap pendapatan maka akan mempengaruhi 

tingkat profitabilitas (ROA) yang diperoleh bank dipengaruhi dari pendapatan 

margin murabahah yang disalurkan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) Bagaimana perkembangan 

pendapatan margin murabahah di PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk (2) 

Bagaimana perkembangan profitabilitas (ROA) di PT. Bank Negara Indonesia 

Syariah, Tbk (3) Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah 

terhadap tingkat profitabilitas (ROA) di PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

dokumentasi, yaitu mengumpulkan laporan kinerja keuangan Bank Negara 

Indonesia Syariah pada periode tertentu. Berupa laporan kinerja keuangan 

pendapatan margin murabahah dan profitabilitas (ROA). Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif, metode analisis regresi sederhana dan regresi 

linier berganda dengan menggunakan uji asumsi klasik uji t dan uji f, untuk 

pengolahan data digunakan program SPSS V.16 dan Microsoft Exel 2010 sebagai 

alat bantu. 

Hasil penelitian secara Parsial ke dua varabel yaitu  hasil penelitian 

secara parsial antara pendapatan margin  murabahah (X) terhadap profitabilitas 

(ROA) (Y), thitung tingkat signifikan α = 0,114% % df = 16−2 = 14 sehingga 

diperoleh nilai ttabel sebesar 2,14479. Hasil yang diperoleh dari pengujian uji t 

SPSS sebesar 1.343 dengan signifikan 0,201%. Hal ini memenuhi syarat thitung < 

ttabel  (1.343 < 2,14479) dengan nilai signifikan 0,201%. Dapat disimpulkan bahwa  

Ho ditolak Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh dan kontribusi yang tidak 

signifikan antara pendapatan margin Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) 

pada PT. Bank Negara Indonesia Syariah, Tbk. 

Kata kunci : Pendapatan Margin  Murabahah, profitabilitas (ROA), PT. Bank 

Negara Indonesia Syariah Tbk. 


