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ABSTRAK 

Angling Putri Utami (1143070024): Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin 

Pembiayaan Murabahah dan Istishna’ terhadap Laba Perusahaan di PT Bank 

Muamalat Indonesia Periode 2014-2016. 

 
Bank syariah memiliki tiga jenis produk yaitu produk penghimpun dana, 

penyaluran dana, dan jasa. Kegiatan utama yang menjadi suber pendapatan bagi 
bank adalah penyaluran dana atas pembiayaan. Produk pembiayaan dengan akad 
jual beli adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan istishna’ yang 
memberikan keuntungan dalam bentuk margin yang dapat mempengaruhi laba 
pada bank syariah tersebut. 

 Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui pengaruh jumlah pendapatan 
margin pembiayaan murabahah secara parsial terhadap laba perusahaan pada PT. 
Bank Muamalat Indonesia, (2) mengetahui pengaruh jumlah pendapatan margin 
pembiayaan istishna’ secara parsial terhadap laba perusahaan pada PT. Bank 
Muamalat Indonesia, dan pengaruh jumlah pendapatan margin pembiayaan 
istishna terhadap laba perusahaan, (3) mengetahui pengaruh jumlah pendapatan 
margin pembiayaan murabahah dan istishna’  secara simultan terhadap laba 
perusahaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data 
penelitian menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari 
laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia yang berasal dari www.bi.go.id. 
teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara dokumentasi, yaitu 
mengumpulkan laporan kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia periode 
tertentu. Analisis data yang digunakan adalah analisis desktiptif, analisis regresi 
sederhana dan regresi linier berganda dengan menggunakan uji t dan uji f dengan 
pendekatan kuantitatif yang menggunakan jenis data sekunder berbentuk laporan 
keuangan triwulan yang dipubikasi PT. Bank Muamalat Indonesia periode 2014-
2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi 
linier berganda, analisis regresi berganda, analisis korelasi sederhana, analisis 
korelasi berganda, analisis determinasi, analisis uji t dan uji F untuk pengolahan 
data digunakan program SPSS windows versi 16.00 dan microsoft exel 2010 
sebagai alat bantu. 

Hasil penelitian ketiga variabel yaitu: (1) pendapatan margin murabahah 
diperoleh nilai ttabel> thitung (1,158 > -0,331) artinya terdapat pengaruh negatif dan 
tidak signifikan antara pendapatan margin murabahah terhadap laba perusahaan. 
(2) Pendapatan Margin Istishna’ diperoleh nilai ttabel> thitung (1,158 > 0,315) 
artinya terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara pendapatan margin 
istishna’ terhadap laba perusahaan. (3) Pendapatan margin murabahah dan 
istishna’ diperoleh nilai Ftabel>Fhitung (0,2,228 > 0,91) artinya terdapat pengaruh 
positif yang tidak signifikan antara pendapatan margin murabahah dan istishna’ 
terhadap laba perusahaan 
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