
ABSTRAK

Putri Zafira Ruhliandini: Pengaruh Tingkat Pendapatan Margin Murabahah 
terhadap Laba Operasional PT. BPRS Al-Ma’soem

Laba operasional merupakan selisih laba kotor dikurangi dengan biaya 
dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan. Margin murabahah merupakan 
salah satu faktor yang dapat mempegaruhi perolehan laba. Karena produk 
pembiayaan murabahah ini merupakan produk yang cukup menguntungkan bagi 
bank dalam pengembangan modal kerja. Dari kegiatan penyaluran dana, pihak 
bank akan menerima imbalan yang berupa margin keuntungan yang sejak awal 
telah disepakati pada saat akad. Dengan diperlehnya pendapatan dari pembiayaan, 
maka diharapkan profitabilitas bank akan membaik yang tercermin dari perolehan 
laba yang meningkat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perkembangan 
tingkat pendapatan margin murabahah; bagaimana perkembangan laba 
operasional; dan seberapa besar pengaruh tingkat pendapatan margin murabahah 
terhadap laba operasional PT. BPRS Al-Ma’soem.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode 
explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan 
merupakan data primer yang diambil dari laporan tahunan (annual report) PT. 
BPRS Al-Ma’soem tahun 2012-2015. Adapun analisis data yang digunakan 
adalah analisis regresi, analisis korelasi pearson product moment, koefisien 
determinasi, dan uji hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa 
perkembangan tingkat pendapatan margin murabahah yang diperoleh selama 4 
tahun periode, yaitu tahun 2012-2015 menunjukkan peningkatan dan tidak 
mengalami penurunan. Pendapatan margin murabahah tertinggi diperoleh pada 
tahun 2015 di triwulan IV dengan jumlah Rp 19.615.118, sedangkan yang 
terendah diperoleh pada tahun 2012 di triwulan I dengan jumlah Rp 3.480.976. 
perkembangan laba operasional yang diperoleh selama 4 tahun periode, yaitu 
tahun 2012-2015 menunjukkan kenaikan dan penurunan atau fluktuatif. Pada 
triwulan I di tahun 2012 laba operasional yang diperoleh yaitu Rp 1.140.959 dan 
meningkat di triwulan ke II sebesar Rp 1.883.278. Namun, menginjak triwulan ke 
III, perolehan laba operasional menurun menjadi sebesar Rp 1.424.836 dan 
meningkat kembali menjadi Rp 1.896.893. Pada tahun 2013 hingga 2014, 
perolehan laba terus meningkat, namun menginjak triwulan IV pada tahun 2015, 
perolehan laba menurun dari Rp 3.847.550 menjadi Rp 3.078.510.secara parsial, 
margin murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap laba operasional 
dengan koefisien determinasi sebesar 70,2%. Hasil pengujian hipotesis 
menunjukkan thitung > ttabel yaitu 5,756 > 2,14479 dengan taraf signifikansi 
0,000%. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.
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