
 

 

ABSTRAK 

 

Esa Kurnia:  Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna’ terhadap 

Pendapatan dari Penyaluran Dana di PT. Bank Syariah 

Bukopin Periode 2014-2016. 

 

Penelitian ini berawal dari teori bahwa pendapatan dari penyaluran dana 

dipengaruhi oleh pembiayaan murabahah. Selain dari pembiayaan murabahah, 

pendapatan dari penyaluran dana juga dipengaruhi oleh pembiayaan istishna’ 

yang diperoleh oleh bank. Pada Bank Syariah Bukopin, pembiayaan murabahah 

dan istishna’ mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Pada triwulan III tahun 2014 

sampai triwulan III dan IV tahun 2016 terjadi sebuah fenomena bahwa tidak 

setiap kejadian empiris sesuai dengan teori. Oleh karena itu, peneliti melakukan 

penelitian sebesar besar pengaruh pembiayaan murabahah dan istishna’ terhadap 

pendapatan dari penyaluran dana di Bank Syariah Bukopin periode 2014-2016. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengukur pengaruh pembiayaan 

murabahah terhadap pendapatan dari penyaluran dana secara parsial, (2) 

pembiayaan istishna’ terhadap pendapatan dari penyaluran dana secara parsial, 

dan (3) pengaruh pembiayaan murabahah dan istishna’ terhadap pendapatan dari 

penyaluran dana secara simultan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif dengan jenis data penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

yaitu data sekunder dari laporann keuangan triwulan PT. Bank Syariah Bukopin 

periode 2014-2016. Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, kepustakaan 

dan browser. Analisis data menggunakan metode deksriptif, analisis regresi, 

analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikansi melalui uji t dan uji F. 

Adapun pengolahan data menggunakan SPSS versi 24.0 dan microsoft excel 2007 

sebagai penunjang pengolahan data awal. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pengaruh pembiayaan 

murabahah ditunjukkan oleh thitung   ttabel yaitu (0,728   2,228) artinya terdapat 

pengaruh positif tidak signifikan antara pembiayaan murabahah terhadap 

pendapatan dari penyaluran dana secara parsial dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 5,0 %. (2) Pengaruh pembiayaan istishna’ terhadap pendapatan dari 

penyaluran dana ditunjukkan oleh hasil thitung   ttabel yaitu (-1,684   2,228) artinya 

tedapat pengaruh negatif tidak signifikan antara pembiayaan istishna’ terhadap 

pendapatan dari penyaluran dana secara parsial dengan nilai koefisien determinasi 

sebesar 22,1 %. (3) Pengaruh pembiayaan murabahah dan istishna’ ditunjukan 

oleh Fhitung   Ftabel yaitu (2,904   4,26) artinya berpengaruh positif tidak 

signifikan antara pembiayaan murabahah dan istishna’ terhadap pendapatan dari 

penyaluran dana. 
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