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ABSTRAK 

 

 

Endah Paramita : Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan 

Istishna terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Muamalat 

Indonesia 

 

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan dengan 

sistem jual beli yang sering digunakan oleh bank syariah dan banyak diminati 

nasabah. Selain itu Pembiayaan Istishna merupakan produk pembiayaan dimana 

objek yang dipesan bisa dibuatkan terlebih dahulu. Laba bersih merupakan 

keuntungan yang dihasilkan dari seluruh biaya yang dikeluarkan setelah dikurangi 

pajak pada periode tertentu, laba bersih juga sangat dipengaruhi oleh pendapatan 

yang diperoleh dari pembiayaan, diantaranya pembiayaan murabahah dan istishna 

yang merupakan akad jual beli dengan keuntungan yang disebut margin. Laba 

bersih akan cenderung naik apabila pendapatan margin dari hasil pembiayaan 

meningkat dan cenderung turun jika pendapatan margin  berkurang.  

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Margin 

Pembiayaan Murabahah dan Istishna terhadap Laba Bersih pada PT. Bank 

Muamalat Indonesia secara parsial dan simultan.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif yang dianalisis secara parsial yaitu dengan analisis regresi sederhana, 

analisisi 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 Windows 23.0. Di mana data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari PT. Bank Muamalat Indonesia periode 

triwulan tahun 2013-2016. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh Pendapatan Margin 

Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Bersih secara parsial dari hasil uji t 

menunjukkan thitung = -0,178 dan ttabel = 1,761, karena thitung < ttabel  atau 0,178 < 

1,761 artinya Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank Muamalat Indonesia. Adapun 

pengaruhnya sebesar 0,2%; 2) Pengaruh Pendapatan Margin Pembiayaan Istishna 

terhadap Laba Bersih secara parsial dari hasil uji t menunjukkan thitung = 1,303 dan 

ttabel = 1,761, karena thitung < ttabel  atau 1,303 < 1,761 artinya Pendapatan Margin 

Pembiayaan Istishna berpengaruh tidak signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank 

Muamalat Indonesia. Adapun pengaruhnya sebesar 10,8%; 3) Pengaruh 

Pendapatan Margin Pembiayaan Murabahah dan Istishna terhadap Laba Bersih 

secara simultan dari hasil uji F menunjukkan Fhitung = 12,638 dan Ftabel = 3,74, 

karena Fhitung < Ftabel  atau 12,638 < 3,74 artinya Pendapatan Margin Pembiayaan 

Murabahah dan Istishna berpengaruh signifikan terhadap Laba Bersih PT Bank 

Muamalat Indonesia. Adapun pengaruhnya sebesar 66,1% 
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