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ABSTRAK 

 

Riyan Abdul Wahid: Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Murabahah dan 

Pendapatan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba 

Operasional Bank Mega Syariah. 

 

 Pembiayaan merupakan pemberian sejumlah uang atau tagihan yang 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup nasabah (mudharib). Bermacam akad 

digunakan oleh bank syariah dalam produknya seperti akad murabahah dan 

musyarakah. Pembiayaan Murabahah ialah akad perjanjian penyediaan barang 

dimana bank membiayai kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual 

kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, 

sedangkan pembiayaan musyarakah ialah pemberian modal atau percampuran 

modal dalam bentuk kerja sama antara dua pihak yaitu bank dan nasabah dalam 

suatu usaha tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang dibagi berdasarkan 

nisbah yang disepakati sebelumnya. Dari produk tersebut bank mendapatkan 

pendapatan yang kemudian pendapatan tersebut menyumbang terhadap laba yang 

diperoleh. Sehingga pendapatan pembiayaan murabahah dan pendapatan 

pembiayaan musyarakah memiliki kontribusi terhadap laba operasional. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

pendapatan pembiayaan murabahah terhadap laba operasional secara parsial, 

pendapatan pembiayaan musyarakah terhadap laba operasional secara parsial serta 

pengaruh pendapatan pembiayaan murabahah dan pendapatan pembiayaan 

musyarakah terhadap laba operasional secara simultan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan berupa angka yang diperoleh 

dari laporan keuuangan PT. Bank Mega Syariah yang telah dipublikasi. Teknik 

yang digunaka ialah analisis regresi sederhana dan berganda, analisis korelasi 

parsial dan simultan, analisis koefisien determinasi, uji t serta uji f. 

 Hasil penelitian menunjukkan hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa 

thitung<ttabel yakni -0,365<2,228 yang memiliki arti tidak adanya pengaruh yang 

signifikan antara Pendapatan Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Operasional 

PT. Bank Mega Syariah. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa thitung>ttabel 

yakni 5,657>2,228 yang memiliki arti adanya pengaruh yang signifikan antara 

Pendapatan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Operasional PT. Bank Mega 

Syariah. Hasil analisis uji F menunjukkan bahwa Fhitung>Ftabel yakni 15,157>4,26 

yang memiliki arti adanya pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Pembiayaan 

Murabahah dan Pendapatan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Operasional 

PT, Bank Mega Syariah secara simultan. 

 

Kata Kunci: Pendapatan Pembiayaan Murabahah, Pendapatan Pembiayaan 

Musyarakah, Laba Operasional 


