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ABSTRAK 

 

Didha Noor Affandy : Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan 

Pendapatan Transaksi Valuta Asing (Sharf) 

terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega 

Syariah Periode 2013-2017 

 

Perbankan syariah dalam mengoptimalkan sumber pendapatannya, dapat 

dilakukan dengan cara memberdayakan aset-aset produktif yang dimiliki baik 

berasal dari hasil margin maupun fee, sehingga dapat meningkatkan laba 

perusahaan. Aset produktif yang berasal dari hasil margin adalah margin 

murabahah, sedangkan yang berasal dari fee yaitu kegiatan transaksi spot, 

forward dan swap atau yang biasa disebut dengan transaksi valuta asing (sharf). 

Dengan mengoptimalkan kinerja Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan 

Transaksi Valuta Asing (Sharf) maka Laba Perusahaan akan meningkat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui pengaruh Pendapatan 

Margin Murabahah secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega 

Syariah; (2) mengetahui pengaruh Pendapatan Transaksi Valuta Asing (Sharf) 

secara parsial terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah; (3) mengetahui 

pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Transaksi Valuta Asing 

(Sharf) secara simultan terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Mega Syariah. 

Pendapatan margin murabahah adalah pendapatan yang diperoleh bank 

dari transaksi jual beli menggunakan akad pembiayaan murabahah. Sedangkan 

Pendapatan transaksi valas (sharf) adalah pendapatan yang diperoleh bank dari 

transaksi perdagangan dengan melibatkan mata uang asing. 

Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif verifikatif dengan jenis 

penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder dari 

laporan keuangan triwulan PT. Bank Mega Syariah Periode 2013-2017. Teknik 

Pengumpulan data yaitu dokumentasi, kepustakaan dan browser. Alat analisis 

yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis regresi sederhana, analisis 

regresi berganda, korelasi pearson product moment, koefisien determinasi, uji t 

(parsial) dan uji F (simultan) dengan menggunakan perangkat lunak SPSS versi 

25.0 dan Microsoft Excel 2010. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pendapatan margin murabahah 

mempunyai pengaruh sebesar 8,4% secara parsial terhadap Laba perusahaan; 2) 

Pendapatan transaksi valuta asing/sharf mempunyai pengaruh sebesar 4,3% secara 

parsial terhadap Laba perusahaan; 3) Pendapatan margin murabahah dan 

Pendapatan transaksi valuta asing/sharf mempunyai pengaruh sebesar 47% secara 

simultan terhadap Laba Perusahaan. 
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