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ABSTRAK 
 

Citra Noviyanti Cahyani :  Pengaruh Jumlah Pembiayaan Murabahah dan 
Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia (BI Rate) 
Terhadap Pendapatan Margin Murabahah di PT. 
Bank Mega Syariah 2012-2016. 

 
Pembiayaan Murabahah merupakan akad jual beli yang menyatakan harga 

asal dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. BI Rate adalah suku bunga 
dengan jangka waktu satu bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara 
periodik  untuk jangka waktu tertentu. Salah satu pendapatan margin murabahah 
dipengaruhi oleh jumlah pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga, apabila 
banyak transaksi pembiayaan murabahah maka pendapatan margin murabahah juga 
mengalami peningkatan dan apabila tingkat suku bunga naik maka pendapatan 
margin murabahah juga mengalami kenaikan begitupula sebaliknya tetapi 
berbanding terbalik dalam  kenyataannya di PT Bank Mega Syariah 2012-2016 ada 
beberapa triwulan yang menunjukan pembiayaan murabahah naik tetapi pendapatan 
margin murabahah menurun dan ada tingkat suku bunga bank naik tetapi pendapatan 
margin murabahah menurun dan sebaliknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah di PT Bank Mega 
Syariah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suku bunga terhadap pendapatan 
margin murabahah di PT Bank Mega Syariah, untuk mengerahui seberapa besar 
pengaruh pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga terhadap pendapatan 
margin murabahah di PT Bank Mega Syariah. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, 
analisis korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, dan uji t serta 
dianalisis secara simultan dengan analisis regresi berganda, korelasi berganda dan uji 
F. Didukung dengan SPSS for Windows16.0.  

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa uji statistik yang 
dilakukan jumlah pembiayaan murabahah terhadap pendapatan margin murabahah 
menunjukan hasil koefisien determinasi sebesar 17%, uji statistik yang dilakukan 
tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate) terhadap pendapatan margin murabahah 
menunjukan hasil koefisien determinasi sebesar 7%, uji statistik yang dilakukan 
jumlah pembiayaan murabahah dan tingkat suku bunga bank Indonesia (BI Rate) 
terhadap pendapatan margin murabahah menunjukan hasil koefisien determinasi 
sebesar 22,8% sisanya 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukan 
kedalam penelitian. Pengujian hipotesis menunjukkan hasil nilai        <       (2,215 

< 3,68) maka    diterima dan    ditolak maka secara simultan jumlah pembiayaan 
murabahah dan tingkat suku bunga bank indonesia (BI Rate) berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. 
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