
 

 

ABSTRAK 

 

Fia  :  Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil 

Mudharabah Terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Bank Sinarmas 

Syariah Periode 2013-2018 
 

Pendapatan margin murabahah adalah akad jual beli barang pada harga asal 

dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dengan nasabah. 

Bagi hasil menurut terminologi memiliki arti profit sharing. Profit sharing secara istilah 

merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. 

Laba tahun berjalan adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah 

dikurangi taksiran utang pajak. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh Margin Murabahah 

Terhadap Laba Tahun Berjalan, (2) pengaruh Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Laba 

Tahun Berjalan, (3) pengaruh Margin Murabahah dan Bagi Hasil Mudharabah 

Terhadap Laba Tahun Berjalan pada PT. Bank Sinarmas periode 2013-2018. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini yakni sumber data sekunder yang diambil dari laporan keuangan PT. Bank Sinarmas 

periode 2013-2018 melalui website resminya www.banksinarmas.com. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, kepustakaan, dan browser. 

Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis uji asumsi klasik (uji normalitas, 

uji heteroskedasitas, uji multikolinearitas dan uji autokorelasi), analisis kuantitatif 

(analisis regresi linier sederhana dan ganda, analisis korelasi, dan analisis koefisien 

determinasi). Untuk analisis uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f. pengolahan data 

dilakukan dengan menggunakan cara perhitungan secara manual dan menggunakan 

SPSS for Windows 20.0 untuk memperkuat hasil penelitian. 

Berdasarkan hasil penelitian penulis memperoleh kesimpulan bahwa secara 

parsial Margin Murabahah terbukti tidak terdapat pengaruh yang signifikan  terhadap 

Laba Tahun Berjalan dengan hasil nilai thitung < ttabel (1,760 < 2,100) dengan nilai 

signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0,095 > 0,05), maka H0 diterima dan 

Ha ditolak. Bagi Hasil Mudharabah terbukti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial  terhadap Laba Tahun Berjalan dengan hasil nilai hasil thitung < ttabel (0,773 

< 2,100) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0,450 > 0,05), 

maka H0 diterima dan Ha ditolak. Margin Murabahah dan Bagi Hasil Mudharabah 

terbukti terdapat  pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap laba tahun 

berjalan dengan hasil nilai Fhitung < Ftabel (2,653 > 3,59) dengan nilai signifikan lebih 

besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0,099 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
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