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ABSTRAK 
 

Ande Citra Restiawan: Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Murabahah dan 
Jumlah Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Bank 
Rakyat Indonesia Syariah Periode 2012-2016 
 

Bank syariah memiliki tiga jenis produk yaitu produk penghimpunan dana, 
penyaluran dana dan jasa. Kegiatan utama yang menjadi sumber pendapatan bagi 
bank syariah adalah produk penyaluran dana atau pembiayaan. Produk pembiayaan 
terbagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan dengan akad jual beli dan pembiayaan 
dengan akad kerja sama. Salah satu produk pembiayaan dengan akad jual beli 
adalah pembiayaan murabahah yang memberikan keuntungan dalam bentuk 
margin, sedangkan  produk pembiayaan dengan akad kerjasama adalah pembiayaan 
musyarakah yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
jumlah pendapatan margin murabahah dan jumlah pendapatan bagi hasil 
musyarakah terhadap jumlah laba perusahaan secara parsial dan simultan pada PT. 
Bank Rakyat Indonesia Syariah Periode 2012-2016. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan 
kuantitatif. Sumber data menggunakan data sekunder yang bersumber dari website 
resmi Bank Rakyat Indonesia Syariah (www.brisyariah.co.id) dan Bank Indonesia 
(www.bi.go.id). Analisis data menggunakan analisis deskriptif, analisis diferensial 
parametrik yaitu uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikoleniaritas, uji 
heteroskedatisitas, dan uji autokorelasi), analisis regresi (sederhana dan berganda), 
analisis korelasi (parsial dan berganda), analisis koefisien determinasi, dan analisis 
uji hipotesis (uji t dan uji F). Pengolahan data dilakukan dengan cara perhitungan 
secara manual dan menggunakan SPSS for Windows Version 25.  

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori bahwa pembiayaan 
murabahah dan musyarakah merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. 
Besarnya pendapatan margin dari pembiayaaan murabahah dan pendapatan bagi 
hasil dari pembiayaan musyarakah menentukan besarnya jumlah laba yang 
diperoleh oleh bank syariah.  

Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan pengaruh pendapatan 
margin murabahah terhadap laba perusahaan sebesar 46,2%, dan hasil analisis uji 
t menunjukkan thitung > ttabel (3,930 > 2,101), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima 
yang mengindikasikan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh 
signifikan terhadap laba perusahaan. Hasil analisis koefisien determinasi 
menunjukkan pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 
perusahaan sebesar 11%, dan hasil uji t menunjukkan thitung < ttabel (1,491 < 2,101), 
sehingga Ho diterima dan Ha ditolak yang mengindikasikan bahwa pendapatan bagi 
hasil musyarakah berpengaruh tidak signifikan terhadap laba perusahaan. Hasil 
analisis koefisien determinasi menunjukkan pengaruh pendapatan margin 
murabahah dan bagi hasil musyarakah secara simultan terhadap laba perusahaan 
sebesar 46,6% dan sisanya sebesar 53,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
dimasukkan ke dalam model penelitian, dan hasil uji F menunjukkan Fhitung > Ftabel 
(7,414 > 3,59), sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang mengindikasikan bahwa 
pendapatan margin murabahah dan bagi hasil musyarakah secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap laba perusahaan.  
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