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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank memiliki fungsi dan peranan penting di dalam pembangunan 

ekonomi suatu negara. Bank merupakan salah satu sarana pelaksanaan kebijakan 

pemerintah dan berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang kelebihan 

dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank juga dikenal memiliki tiga fungsi 

pokok yaitu pengumpulan dana (funding), penyaluran dana (financing) dan 

pelayanan jasa (service).  

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, 

bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak”. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa bank merupakan suatu badan usaha di bidang keuangan yang memiliki 

tujuan untuk meningkatkan dan membangun perekonomian di dalam masyarakat.  

Indonesia memiliki dua jenis bank umum dilihat dari segi prinsipnya yaitu 

bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional 

adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan menggunakan sistem 

konvensional dan berdasarkan sistem bunga. Sedangkan bank umum syariah 

adalah bank yang menjalankan kegiatan perbankan dengan didasarkan pada 

prinsip-prinsip syariah dan menggunakan sistem bagi hasil. 

Bank syariah lahir sebagai solusi terhadap persoalan riba yang melekat 

pada konsep bunga pada bank konvensional. Dengan demikian, maka lahirlah 
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bank syariah yang beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil. Bank 

syariah lahir di Indonesia pada tahun 1992 yang diawali atau dipelopori dengan 

munculnya PT. Bank Muamalat Indonesia. Keberadaan perbankan Islam di tanah 

air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah adanya paket deregulasi, yaitu 

berkaitan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang 

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dengan tegas 

mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank syariah.1 

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan bank syariah di Indonesia 

dinilai cukup pesat. Hal ini ditandai dengan banyak didirikannya bank-bank 

syariah, bahkan bank konvensional pun mulai membuka unit usaha syariah. Selain 

itu juga muncul Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya seperti BPRS, BMT, 

Koperasi Syariah dan lembaga keuangan mikro lainnya.  

Bank islam atau di Indonesia disebut bank syariah merupakan lembaga 

keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui 

aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli dan lainnya) berdasarkan prinsip 

syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak 

lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan 

lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang makro maupun 

mikro.2  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, setiap operasi yang dilakukan 

di dalam bank syariah baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana 

pada umumnya didasarkan pada prinsip bagi hasil. Sistem bagi hasil tersebut 

                                                           
1 Muhamad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah, (Yogayakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2016), hlm. 4. 
2 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 

.hlm. 30. 
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merupakan keunggulan dan menjadi ciri khas tersendiri dari bank syariah. Dengan 

demikian, secara umum jenis-jenis produk penghimpunan dan penyaluran dana di 

bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil.  

Dalam produk penghimpunan dana, konsep dan akad yang digunakan oleh 

bank syariah diantaranya adalah akad wadi’ah dan akad mudharabah yang 

diterapkan pada produk tabungan, giro, dan deposito. Dana yang telah 

dikumpulkan oleh bank syariah tersebut harus dikelola dengan baik dan 

diharapkan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi nasabah selaku pemilik 

dana maupun bagi pihak bank selaku pengelola dana.  

Dana yang diperoleh dari kegiatan penghimpunan dana (funding) akan 

disalurkan oleh pihak bank kepada masyarakat yang membutuhkan dana. 

Kegiatan penyaluran dana pada bank syariah disebut dengan pembiayaan. 

Pembiayaan (financing) yaitu pendaaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada 

pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan 

sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang 

dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.3 Pembiayaan ini 

memiliki fungsi vital di dalam bank syariah atau bisa disebut sebagai kegiatan 

utama dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, pembiayaan memiliki porsi yang 

besar dari keseluruhan nilai aktiva. Hal tersebut karena tingkat penghasilan paling 

tinggi yang diperoleh bank bersumber dari pembiayaan. Namun bank harus 

mengelola penyaluran dana tersebut dengan baik agar tidak banyak terjadi 

pembiayaan bermasalah yang akan mempengaruhi jumlah pendapatan yang 

diperoleh oleh bank.  
                                                           

3Muhammad, Manajemen Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17. 
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Di antara berbagi pola penyaluran pembiayaan pada bank syariah, terdapat 

dua pola utama yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayan dengan 

prinsip bagi hasil. Akad-akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip 

jual beli diantaranya adalah adalah akad murabahah, akad salam, dan akad 

ishtisna. Sedangkan akad yang digunakan dalam pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil diantaranya adalah akad musyarakah, akad mudharabah, dan lain-lain. 

Diantara berbagai produk pembiayaan tersebut, intensitas pembiayaan yang sering 

dilakukan diantaranya adalah pembiayaan murabahah dan pembiayaan 

musyarakah.  

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar 

harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, 

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada 

pembeli.4 Dalam pembiayaan murabahah ini bank bertindak selaku penjual atau 

penyedia dana yang mendanai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang 

diinginkan oleh nasabah selaku pembeli. Harga jual yang ditetapkan harus 

merupakan harga jual yang disepakati oleh kedua pihak baik pihak bank maupun 

nasabah. Selain harga jual, hal lain yang perlu disepakati oleh kedua pihak 

tersebut adalah jangka waktu pembayaran karena cara pembayaran pembiayaan 

murabahah pada umumnya dilakukan dengan cara cicilan. Harga jual yang telah 

disepakati tidak dapat berubah selama masa berlakunya akad atau selama masa 

cicilan tersebut. Hal ini karena pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli 

yang dibayar secara cicilan, sehingga jika pada awal pembelian atau pada proses 

                                                           
4 Muhamad, Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah, (Yogayakarta: UII Press 

Yogyakarta, 2016),  hlm. 9.   
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akad telah ditetapkan dan disepakati jumlah dari harga barang tersebut maka harga 

yang terdiri dari harga perolehan dan margin akan tetap sama hingga waktu 

pembayaran habis. 

Margin merupakan selisih antara harga perolehan atau harga beli barang 

dengan harga jual barang atau jumlah keuntungan penjualan yang telah disepakati 

oleh pihak bank dan nasabah atas transaksi jual beli (murabahah) yang dilakukan. 

Besarnya margin bersifat tetap atau tidak berubah selama jangka waktu 

pembayaran cicilan. Besarnya margin murabahah ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti, biaya overhead, biaya perolehan atau biaya yang timbul akibat 

pembiayaan, tingkat inflasi, tingkat suku bunga pasar, premi risiko, cadangan 

piutang tak tertagih, jumlah pembiayaan dan faktor-faktor lainnya. Besarnya 

margin ini tidak memiliki batasan atau standar karena transaksi tersebut 

merupakan transaksi jual beli.  

Musyarakah berasal dari kata syarika yang berarti sekutu yang artinya 

bersekutu atau bekerja sama untuk menjalankan suatu kegiatan usaha bersama. 

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha 

tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan 

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan 

kesepakatan.5 Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa akad 

musyarakah ini dilakukan dengan mencampurkan dana dari dua pihak atau lebih 

yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan memiliki kesepakatan 

untuk melakukan atau menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam akad 

                                                           
5 Abdul Ghafar Anshari, Perbankan Syariah di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2009), hlm. 135. 
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musyarakah ini bentuk dana atau modal yang diberikan dapat berupa kas maupun 

aset non kas atau bahkan asset yang tidak berwujud. Keuntungan maupun 

kerugian yang diperoleh atau dihasilkan dari kegiatan usaha tersebut dibagi secara 

proporsional sesuai modal yang ditanamkan atau sesuai dengan nisbah bagi hasil 

yang telah disepakati oleh kedua pihak. Porsi modal yang diberikan tidak harus 

sama, dan pada umumnya porsi modal merupakan faktor penentu besarnya nisbah 

bagi hasil. Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan berupa kontrak 

atau akad kerja sama antara pihak bank dan nasabah dimana bank dan nasabah 

memberikan kontribusi modal untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tersebut 

dengan pembagian keuntungan berdasarkan bagi hasil.  

Pembiayaan murabahah dan musyarakah merupakan produk yang 

menghasilkan pendapatan bagi bank melalui margin dan bagi hasil yang diperoleh 

oleh bank. Besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pihak bank memberikan 

pengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hal ini karena dengan pendapatan-

pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah, maka bank dapat mendanai 

kegiatan operasionalnya. Pendapatan bank ini dipengaruhi oleh jumlah 

keuntungan yang diperoleh pihak bank dari pembiayaan yang disalurkan. Tingkat 

pendapatan yang diperoleh tersebut merupakan salah satu bagian yang 

mempengaruhi besarnya laba perusahaan.  

Menurut Harahap, “Laba adalah kelebihan penghasilan diatas biaya selama 

satu periode akuntansi.6 Pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh bank syariah 

mencerminkan tingkat kesehatan dan kinerja keuangan bank syariah itu sendiri. 

                                                           
6 Sofyan Safri Harahap, Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2009), hlm. 113. 
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Seperti yang kita ketahui pertumbuhan laba pada bank syariah dipengaruhi oleh 

pendapatan operasional, pendapatan non operasional, beban operasional, dan 

beban non operasional. Dimana pendapatan dan beban operasional memiliki 

pengaruh yang tinggi di dalam laba perusahaan. Sebagian besar pendapatan bank 

syariah diperoleh dari kegiatan pembiayaan yang disalurkan, sedangkan beban 

bank syariah sebagian besar dikeluarkan untuk cost of fund atau biaya 

pengumpulan dana seperti biaya bagi hasil untuk pemilik dana. Sehingga dengan 

melihat pertumbuhan laba perusahaan yang baik maka dapat dijadikan sebagai 

isyarat bahwa kinerja perusahaan berjalan dengan yang baik yaitu dalam hal ini 

berarti kinerja yang meliputi pengumpulan dan penyaluran dana. Dimana dengan 

pertumbuhan laba yang baik maka akan menaikkan nilai dari perusahaan tersebut. 

Begitu pula dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, dalam kegiatan 

operasionalnya PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah ini memiliki beberapa produk 

pembiayaan dan di antaranya adalah produk pembiayaan yang menggunakan akad 

murabahah dan akad musyarakah. Dari produk-produk pembiayaan tersebutlah 

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah akan memperoleh pendapatan operasional 

yang akan memberikan pengaruh terhadap jumlah atau besarnya laba atau 

terhadap pertumbuhan laba.  Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah ini dapat 

dilihat dari pertumbuhan laba perusahaaan, dimana pertumbuhan laba tersebut 

dipengaruhi oleh berbagai pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha 

dilakukan oleh bank baik kegiatan operasional maupun non operasional. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa besarnya 

pendapatan margin murabahah dan bagi hasil musyarakah yang diperoleh oleh 

bank tampaknya akan mempengaruhi besarnya jumlah laba perusahaan PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah.  
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Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sri Yuni 

Najmi dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Margin Pendapatan dalam 

Pembiayaan terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Jabar Banten Syariah, 

diperoleh hasil bahwa pendapatan murabahah memiliki pengaruh secara 

signifikan terhadap laba bersih pada PT. Bank Jabar Banten Syariah.7 Menurut 

Saepulloh Muhammad Abdulloh dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Pertumbuhan Pendapatan Musyarakah terhadap Laba Bersih di Bank Syariah 

Mandiri Kantor Pusat Thamrin Tahun 2008-2013, diperoleh hasil bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan pendapatan musyarakah terhadap 

laba bersih pada Bank Syariah Mandiri.8 

Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Taop dengan judul 

Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Musyarakah terhadap 

Laba Operasional PT. Bank BJB Syariah, diperoleh hasil bahwa pendapatan 

margin murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba operasional 

dan pendapatan bagi hasil musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap laba operasional.9 

Peneliti telah mengumpulkan data empiris yang berasal dari laporan 

keuangan publikasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah untuk mengetahui 

pertumbuhan atau keadaan pendapatan margin murabahah, pendapatan bagi hasil 

                                                           
7 Sri Yuni Najmi, “Pengaruh Margin Pendapatan dalam Pembiayaan Murabahah 

terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Jabar Banten Syariah”, (Bandung: UIN Sunan Gunung 

Djati Bandung, 2014), hlm. 88. 
8 Saepulloh Muhammad Abdulloh, “Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Musyarakah 

terhadap Peningkatan Laba Bersih di Bank Syariah Mandiri Kantor Pusat Mh. Thamrin Tahun 

2008-2013, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 73. 
9 Taop, “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Operasional PT. Bank BJB Syariah Periode 2012-2014, (Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, 2014), hlm. 99-101. 
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musyarakah dan laba perusahaan dari tahun 2012 sampai tahun 2016 dalam pola 

laporan keuangan triwulan.  

Berikut data perbandingan besarnya perolehan pendapatan margin 

murabahah, bagi hasil musyarakah, dan pertumbuhan laba pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah periode 2012-2016 sebagai berikut.  

Tabel 1.1 

Data Perbandingan Pendapatan Margin Murabahah, Bagi Hasil Musyarakah, 

dan Laba Perusahaan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

Periode 2012-2016 

      (Dalam Jutaan Rupiah)  

Tahun Triwulan 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah 

Laba 

Perusahaan 

2012 I 201.361 - 30.659 - 4.594 - 

 II 416.414  67.399  65.137  

 III 645.033  105.494  111.595  

 IV 887.848  148.910  101.888  

2013 I 250.714  53.325  60.807  

 II 525.497  119.012  104.901  

 III 824.143  197.236  158.027  

 IV 1.133.476  284.129  129.564  

2014 I 340.296  86.081  20.065  

 II 669.754  173.131  2.384  

 III 1.020.236  271.700  7.239  

 IV 1.335.164  385.948  6.577  

2015 I 378.325  120.894  25.292  

 II 739.386  245.160  60.152  

 III 1.098.634  376.787  93.115  

 IV 1.458.382  513.496  122.637  

2016 I 373.053  131.786  42.951  

 II 764.695  264.322  90.279  

 III 1.165.416  393.160  129.164  

 IV 1.533.338  526.506  170.209  

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 

www.brisyariah.co.id 

 

http://www.brisyariah.co.id/
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Berikut data laporan keuangan yang diteliti pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah yang menunjukkan perkembangan jumlah pendapatan margin 

murabahah, bagi hasil musyarakah dan laba perusahaan pada tahun 2012-2016 

yang disajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut. 

Grafik 1.1 

Perkembangan Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan 

Bagi Hasil Musyarakah dan Laba Perusahaan  

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah  

Periode 2012-2016 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1 dan grafik 1.1, dapat dilihat secara umum 

pergerakan pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah 

searah dengan laba perusahaan. Ketika pendapatan margin murabahah dan bagi 

hasil musyarakah mengalami kenaikan, laba perusahaan juga mengalami 

kenaikan, dan sebaliknya. Namun, terdapat pula beberapa pergerakan yang tidak 

searah, hal tersebut terjadi pada triwulan IV tahun 2012 dan 2013, triwulan II dan 

IV tahun 2014 dan triwulan I tahun 2015. Pada triwulan IV tahun 2012 jumlah 

pendapatan margin murabahah naik dari Rp645.033.000.000,- menjadi 

Rp887.848.000.000,-, begitu pula dengan jumlah pendapatan bagi hasil 

musyarakah yang naik dari Rp105.494.000.000,- menjadi Rp148.910.000.000,-, 

sedangkan jumlah laba perusahaan turun dari Rp111.595.000.000,- menjadi 
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Rp101.888.000.000,-. Pada triwulan IV tahun 2013 pendapatan margin 

murabahah naik dari Rp824.143.000.000,- menjadi Rp1.133.476.000.000,-, 

begitu pula dengan jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah yang naik dari 

Rp197.236.000.000,- menjadi Rp284.129.000.000,-, sedangkan jumlah laba 

perusahaan turun dari Rp158.027.000.000,- menjadi Rp129.568.000.000,-.  

Pada triwulan II tahun 2014 jumlah pendapatan margin murabahah naik 

dari Rp340.296.000.000,- menjadi Rp669.754.000.000,-, dan jumlah pendapatan 

bagi hasil musyarakah yang naik dari Rp86.081.000.000,- menjadi 

Rp173.131000.000,-, sedangkan jumlah laba perusahaan turun dari 

Rp20.065.000.000,- menjadi Rp2.384.000.000,-. Pada triwulan IV tahun 2014 

jumlah pendapatan margin murabahah yang jumlahnya naik dari 

Rp1.020.236.000.000,- menjadi Rp1.335.164.000.000,-, dan jumlah pendapatan 

bagi hasil musyarakah yang naik dari Rp271.700.000.000,- menjadi 

Rp385.948.000.000,-, sedangkan jumlah laba perusahaan turun dari 

Rp7.239.000.000,- menjadi Rp6.577.000.000,-. Pada triwulan I tahun 2015 

jumlah pendapatan margin murabahah turun dari Rp1.335.164.000.000,- menjadi 

Rp378.325.000.000,-, dan jumlah pendapatan bagi hasil musyarakah yang turun 

dari Rp385.948.000.000,- menjadi Rp120.894.000.000,-, sedangkan laba 

perusahaan naik dari Rp6.577.000.000,- menjadi Rp25.292.000.000,-.   

Secara teori, tampaknya jika jumlah pendapatan mengalami kenaikan 

maka jumlah laba perusahaan pun akan naik dan sebaliknya. Namun, pada data di 

atas terjadi ketidaksesuaian yang menunjukkan bahwa ada penyimpangan antara 

teori dan yang seharusnya (dass sollen) dan fakta yang terjadi (dass sein).  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan 



12 
 

 
 

penelitian dengan judul Pengaruh Jumlah Pendapatan Margin Murabahah dan 

Bagi Hasil Musyarakah Terhadap Laba Perusahaan pada PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah Periode 2012-2016.  

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka peneliti 

memiliki asumsi bahwa pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah tampaknya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba 

perusahaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah. Berdasarkan hal tersebut, 

maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba 

perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara parsial? 

2. Seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 

perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara parsial? 

3. Seberapa besar pengaruh pendapatan margin murabahah dan bagi hasil 

musyarakah secara simultan terhadap laba perusahaan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang seperti yang tercantum di atas, maka 

tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. untuk menganalisis pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba 

perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara parsial; 

2. untuk menganalisis pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap 

laba perusahaan di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah secara parsial; 
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3. untuk menganalisis pengaruh pendapatan margin murabahah dan bagi hasil 

musyarakah secara simultan terhadap laba perusahaan di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Syariah. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki kegunaan bagi pihak-

pihak terkait, diantaranya adalah sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi 

dalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu perbankan syariah dan manajemen 

keuangan syariah terkait dengan pendapatan margin murabahah, bagi hasil 

musyarakah dan laba perusahaan. Penelitia ini juga diharapkan dapat memberi 

informasi bagi pada pembaca sebagai bahan referensi dan pembanding bagi 

penelitian-penelitian lain atau penelitin selanjutnya.  

2. Kajian Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan atau 

manfaat secara praktis sebagai berikut.  

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pihak PT. Bank 

Rakyat Indonesia Syariah sebagai dasar untuk meningkatkan kinerja  dan  

meningkatkan laba perusahaan. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan bahan 

atau informasi jika perusahaan menemukan permasalahan yang terkait dengan 

penelitian ini dan dapat dijadikan referensi bagi perusahaan dalam pengambilan 

keputusan terkait dengan peningkatan laba perusahaan. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah rujukan untuk bahan referensi 

dan pembanding hasil penelitian bagi peneliti yang ingin melakukan penlitian 

tentang judul yang terkait dengan penelitian ini. 

c. Bagi Peneliti  

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman 

peneliti terkait pengaruh pendapatan margin murabahah dan bagi hasil 

musyarakah terhadap laba perusahaan. Selain itu juga, diharapkan dapat 

menambah wawasan penulis terkait ilmu perbankan syaraiah serta dapat 

memberikan gambaran dan pelajaran bagi peneliti dalam pengambilan keputusan 

terkait kinerja dan pengelolaan perbankan. 



 

 

 

 

 


