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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Bank Mega Syariah 

a) Sejarah Singkat Bank Mega Syariah 

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang 

didirikan pada 14 Juli 1990 melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 

1046/KMK/013/1990 tersebut, diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui 

Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama 

pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank 

umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut 

terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi 

bank syariah melalui Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor 

6/10/KEP.DpG/2004 menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 

Juli 2004, sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia 

No.6/11/KEP.DpG/2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan 

Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional 

menjadi bank umum syariah. 

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun 

kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan 

bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister 

company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 
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November 2010 sampai dengan sekarang, melalui Keputusan Gubernur Bank 

Indonesia Nomor 12/75/KEP.GBI/DpG/2010, PT Bank Syariah Mega Indonesia 

berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. 

Untuk mewujudkan visi "Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa", CT 

Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung 

jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah 

terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan 

dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah 

akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 

2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham 

(RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi 

Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi 

Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp787,204 miliar. 

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank 

Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, 

serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat serta didukung infrastrukur layanan perbankan yang 

semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan sejumlah kantor cabang di seluruh 

Indonesia. 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus 

mengukuhkan semboyan "Untuk Kita Semua", pada 2008, Bank Mega Syariah 
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mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh 

karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang 

mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil. 

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. 

Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat 

dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas 

jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, 

tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu 

akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu 

bank umum syariah terbaik di Indonesia. 

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari 

Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima 

setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank 

ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara 

online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu 

tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi 

kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.
1
 

b) Visi dan Misi Bank Mega Syariah 

1) Visi Bank Mega Syariah 

Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa 

2) Misi Bank Mega Syariah  

 Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi 

dengan semua pemangku kepentingan 

                                                             
1
www.megasyariah.co.id. 

http://www.bank/
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 Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat 

bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal 

 Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi 

mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.
2
 

c) Struktur Organisasi Bank Mega Syariah 

 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah 

2. Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul agar mudah 

dipahami. Data yang akan digunakan dalam analisis deskriptif adalah data 

pendapatan margin murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah dan laba tahun 

berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

                                                             
2
Ibid 
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a. Analisa Pendapatan Margin Murabahah di PT Bank Mega Syariah 

Dari data yang telah diolah pendapatan margin murabahah selalu 

mengalami kenaikan setiap tahun dari periode 2014 sampai dengan 2016 namun 

untuk setiap awal periode mengalami penurunan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 

triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV tahun 2016.  

Dalam hal ini bank mendapat keuntungan dari sisi pendanaan, untuk itu 

perkembangannya harus selalu dipantau supaya dapat digunakan secara efisien 

dalam mendukung kegiatan operasional. Kenaikan atau penurunan dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 

Perkembangan Pendapatan Margin Murabahah 

PT Bank Mega Syariah 

Periode 2014 – 2016 

Tahun Triwulan 

Pendapatan Margin 

Murabahah 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Persentase Keterangan 

2014 

I 303.167 4,80% - 

II 592.761 9,39% Naik 

III 856.897 13,58% Naik 

IV 1.115.128 17,67% Naik 

2015 

I 215.095 3,41% Turun 

II 412.734 6,54% Naik 

III 588.587 9,33% Naik 

IV 742.151 11,76% Naik 

2016 

I 161.776 2,56% Turun 

II 302.877 4,80% Naik 

III 438.969 6,96% Naik 

IV 579.666 9,19% Naik 

Sumber Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah (Data diolah 2018) 

 

Tabel 4.1 di atas menunjukan bahwa pendapatan margin murabahah mulai 

dari triwulan I tahun 2014 sampai dengan triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar 

Rp6.309.808.000.000,00 setiap periode mengalami kenaikan dan penurunan. 
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Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2014 yaitu sebesar 17,67% dan 

penurunan terendah terjadi pada triwulan I tahun 2016 yaitu sebesar 2,56%. 

Rata-rata perkembangan pendapatan margin murabahah di Bank Mega 

Syariah triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV 2016 yaitu sebesar 8,33%. 

Kenaikan dan penurunan dari pendapatan margin murabahah ditunjukan pada 

grafik di bawah ini. 

 

Grafik 4.2 

Perkembangan Pendapatan Margin Murabahah 

  PT Bank Mega Syariah  

 

Grafik 4.1 Menunjukan bahwa penurunan pendapatan margin murabahah 

terendah terjadi pada triwulan I tahun 2016 yaitu sebesar Rp161.776.000.000,00 

sedangkan jumlah kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2014 yaitu 

sebesar Rp1.115.128.000.000,00. 

b. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah di PT Bank Mega Syariah 

Sebagaimana data yang telah diolah, pendapatan bagi hasil musyarakah 

rata-rata selalu mengalami kenaikan selama periode 2014 hingga 2016. Dalam hal 

ini bank mendapat keuntungan dari sisi pendanaan, untuk itu perkembangannya 
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harus selalu dipantau supaya dapat digunakan secara efisien dalam mendukung 

kegiatan operasional. Kenaikan atau penurunan dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 4.2 

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

PT Bank Mega Syariah 

Periode 2014 – 2016 

Tahun Triwulan 

Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah 
(Dalam Jutaan Rupiah) 

Persentase Keterangan 

2014 

I 1,077 1.26% - 

II 2,106 2.47% Naik 

III 3,106 3.64% Naik 

IV 3,877 4.55% Naik 

2015 

I 1,027 1.20% Turun 

II 1,808 2.12% Naik 

III 2,636 3.09% Naik 

IV 3,501 4.11% Naik 

2016 

I 4,175 4.90% Naik 

II 11,593 13.60% Naik 

III 19,561 22.95% Naik 

IV 30,765 36.10% Naik 

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah (Data diolah 2018) 

 

Tabel 4.2 menunjukan bahwa pendapatan bagi hasil musyarakah rata-rata 

mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016. Total 

pendapatan bagi hasil musyarakah mulai dari triwulan I tahun 2014 sampai 

dengan triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar Rp85.232.000.000,00. Presentase 

kenaikan pendapatan bagi hasil musyarakah tertinggi yaitu pada tahun 2016 

triwulan IV sebesar 36,10%. Adapun untuk penurunan terendah pendapatan bagi 

hasil musyarakah yaitu pada tahun 2015 triwulan ke I yaitu sebesar 1,20%. 
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Rata-rata perkembangan pendapatan bagi hasil musyarakah pada PT Bank 

Mega Syariah triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV 2016 yaitu sebesar 

8,33%. Kenaikan dan penurunan dari pendapatan bagi hasil musyarakah 

ditunjukan pada grafik di bawah ini. 

 
 

Grafik 4.3 

Perkembangan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

PT Bank Mega Syariah  

 

Grafik 4.2 menunjukan bahwa kenaikan terjadi pada tahun 2016 triwulan 

IV yaitu sebesar Rp30.765.000.000,00. Adapun untuk penurunan terendah 

pendapatan bagi hasil musyarakah yaitu pada tahun 2015 triwulan ke I yaitu 

sebesar Rp1.027.000.000,00. 

c. Analisis Laba Tahun Berjalan di PT Bank Mega Syariah  

Analisis laba tahun berjalan di PT Bank Mega Syariah mengalami 

kenaikan dan penurunan yang fluktuatif setiap triwulan dari periode 2014 sampai 

dengan 2016. Data perkembangan laba tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 
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Tabel 4.3 

Perkembangan Laba Tahun Berjalan 

PT Bank Mega Syariah  

 Periode 2014 – 2016 
 

Tahun Triwulan 
Laba Tahun 

Berjalan 
Persentase Keterangan 

2014 

I 24,787 5.18% - 

II 41,264 8.62% Naik 

III 14,801 3.09% Turun 

IV 23,319 4.87% Naik 

2015 

I -19,164 -4.00% Turun 

II -21,771 -4.55% Turun 

III -14,648 -3.06% Naik 

IV 16,727 3.49% Naik 

2016 

I 66,372 13.86% Turun 

II 87,793 18.33% Naik 

III 108,606 22.67% Naik 

IV 150,887 31.50% Naik 
Sumber: Laporan Keuangan Publikasi Bank Mega Syariah (Data diolah 2018) 

 

Tabel 4.3 di atas menunjukan bahwa total laba tahun berjalan mulai dari 

triwulan I tahun 2012 sampai dengan triwulan II tahun 2016 yaitu sebesar 

Rp478.973.000.000,00. Laba tahun berjalan setiap periode mengalami kenaikan 

dan mengalami penurunan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi 

terjadi pada triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar Rp150.887.000.000,00 dengan 

presentase 31,50% dan penurunan terendah terjadi pada triwulan II tahun 2015 

yaitu sebesar minus Rp21.771.000.000,00 dengan presentase -4,55%. Rata-rata 

perkembangan laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah triwulan I tahun 

2014 hingga triwulan IV tahun 2016 yaitu sebesar 8,33%. Kenaikan dan 

penurunan dari laba tahun berjalan ditunjukan pada grafik sebagai berikut: 
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Grafik 4.3 
Perkembangan Laba Tahun Berjalan 

PT Bank Mega Syariah 

 

Grafik 4.3  Menunjukan bahwa penurunan Laba Tahun Berjalan terendah 

terjadi pada triwulan II tahun 2015 yaitu sebesar minus Rp21.771.000.000,00 

sedangkan jumlah kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan IV tahun 2016 yaitu 

sebesar Rp150.887.000.000,00. Perhitungan secara manual sebagaimana yang 

telah diuraikan diatas maupun dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows 

versi 16.00 menunjukan hasil yang sama, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Variabel Pendapatan Margin Murabahah, Pendapatan 

Bagi Hasil Musyarakah dan Laba Tahun Berjalan 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pendapatan Margin 

Murabahah 
12 2.6 17.7 8.333 4.4408 

Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah 
12 1.2 36.1 8.333 10.7861 

Laba Tahun Berjalan 12 -4.55 31.50 8.3333 11.25563 

Valid N (listwise) 12     

Sumber: Data Output SPSS (Diolah 2018) 
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Pada tabel deskriptif tersebut menunjukan bahwa pendapatan margin 

murabahah minimum yaitu sebesar Rp161.776.000.000,00 pendapatan margin 

murabahah maksimum yaitu sebesar Rp1.115.128.000.000,00 sedangkan nilai 

rata-rata pendapatan margin murabahah yaitu sebesar Rp525.817.000.000,00 

dalam kurun waktu tiga tahun. Maka secara statistik dapat dijelaskan bahwa 

jumlah rata-rata pendapatan margin murabahah yang dihimpun oleh bank yaitu 

sebesar Rp525.817.000.000,00 selama triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV 

tahun 2016. 

Pendapatan bagi hasil musyarakah minimum yaitu sebesar 

Rp1.027.000.000,00 kemudian pendapatan bagi hasil musyarakah maksimum 

yaitu sebesar Rp30.765.000.000,00 sedangkan jumlah rata-rata pendapatan bagi 

hasil musyarakah yaitu Rp15.921.000.000,00 dalam kurun waktu tiga tahun. 

Maka secara statistik dapat dijelaskan bahwa jumlah rata-rata pendapatan bagi 

hasil musyarakah sebesar Rp15.921.000.000,00 selama triwulan I tahun 2014 

hingga triwulan IV tahun 2016. 

Laba tahun berjalan minimum yaitu sebesar minus  Rp21.711.000.000,00 

kemudian laba tahun berjalan maksimum yaitu sebesar Rp150.887.000.000,00 

sedangkan nilai rata-rata laba tahun berjalan yaitu sebesar Rp87.837.000.000,00 

dalam kurun waktu tiga tahun. Maka secara statistik dapat dijelaskan bahwa 

jumlah rata-rata laba tahun berjalan yang dihimpun oleh bank yaitu sebesar 

Rp87.837.000.000,00 selama triwulan I tahun 2014 hingga triwulan IV tahun 

2016. 



82 

 

 

3. Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif pada penelitian ini menggunakan statistik regresi 

sederhana, regresi ganda, korelasi parsial, korelasi simultan, koefisien determinasi 

dan uji signifikansi yaitu uji t dan uji F. Untuk menghitung statistik yang akan 

digunakan maka perlu pembuatan tabel data penelitian terlebih dahulu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.5 

Data Penelitian Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan padaPT Bank Mega Syariah 

Periode 2014-2016 

No X1 X2 Y X1
2 

X2
2 

Y
2 

X1.Y X2.Y X1.X2 

1 4,80 1,26 5,13 23,04 1,59 26,83 24,86 6,53 6,05 

2 9,39 2,47 8,62 88,17 6,10 74,31 80,94 21,29 23,19 

3 13,58 3,64 3,09 184,42 13,25 9,55 41,96 11,25 49,43 

4 17,67 4,55 4,87 31,223 20,70 23,72 86,05 22,16 80,40 

5 3,41 1,20 -4,00 11,63 1,44 16,00 -13,64 -4,80 4,09 

6 6,54 2,12 -4,54 42,77 4,49 20,70 -29,76 -9,65 13,86 

7 9,33 3,09 -3,06 87,05 9,55 9,36 -28,55 -9,46 28,83 

8 11,76 4,11 3,49 138,30 16,89 12,18 41,04 14,34 48,33 

9 2,56 4,90 13,86 6,55 24,01 192,10 35,48 67,91 12,54 

10 4,80 13,60 18,33 23,04 184,96 335,99 87,98 249,29 65,28 

11 6,96 22,95 22,67 48,44 526,70 513,93 157,78 520,29 159,73 

12 9,19 36,10 31,50 84,46 1.303,21 992,25 298,49 1.137,15 331,76 

∑ 100,00 100,00 100,00 1.050,09 2.112,9 2.226,92 773,65 2.026,30 823,51 

Sumber: Laporan Publikasi PT Bank Mega Syariah (data diolah 2018) 

a. Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Setelah data penelitian dibuat dalam bentuk tabel seperti pada tabel 4.5. 

data penelitian pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun berjalan PT 

Bank Mega Syariah  di atas, selanjutnya peneliti menggunakan analisis regresi 

sederhana untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara satu variabel bebas 
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terhadap variabel terikat yaitu antara pendapatan margin murabahah terhadap laba 

tahun berjalan. Cara mencari regresi sederhana yaitu dengan menghitung nilai a 

dan b terlebih dahulu. Berikut merupakan hasil perhitungan uji regresi sederhana. 

    
(∑ )(∑   

 ) (∑  )(∑   )

n  ∑  
  (∑  ) 
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           (   ) 
 

  
              

                
 

  
     

       
 

 = 10,623 

   
n ∑     ∑    ∑  

n  ∑  
  (∑  ) 

 

   
                      

              (   ) 
 

 
               

                
 

 
      

       
 

= -0,275 

Hasil perhitungan secara manual diatas menghasilkan nilai konstanta (a) 

yaitu sebesar 10,623 dan koefisien regresi (b) sebesar -0,275 sedangkan 

perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00 

menunjukan hasil perhitungan seperti tabel di bawah ini:   
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Tabel 4.6 

Analisis Regresi Linier Sederhana Pendapatan Margin Murabahah 

terhadap Laba Tahun Berjalan  
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.623 7.454  1.425 .185 

Pendapatan 
Margin 
Murabahah 

-.275 .797 -.108 -.345 .737 

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

Sumber: Output SPSS (data diolah 2018) 

Tabel 4.6 menunjukan hasil yang sama dengan perhitungan secara manual 

yaitu nilai konstanta (a) sebesar 10,623 dan koefisien regresi (b) sebesar -0,275 

maka menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 10,623 + (-0,275).X1 

Persamaan regresi di atas menunjukan bahwa koefisien regresi pendapatan 

margin murabahah sebesar -0,275 yang artinya pendapatan margin murabahah 

mempunyai hubungan negatif terhadap laba tahun berjalan. Apabila pendapatan 

margin murabahah mengalami perubahan sebesar 1% maka akan menghasilkan 

perubahan laba tahun berjalan sebesar -0,275. 

2) Analisis Korelasi Parsial 

Korelasi parsial antara pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun 

berjalan dapat dihitung sebagai berikut: 

rx1y     
          (   )(  )

√(     
     (   ) )(      (  ) )

 

 
             (   )(   )

√(              (   ) )(             (   ) )
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Hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 

16.00 seperti tabel berikut ini. 

Tabel 4.7 

Analisis Korelasi Parsial Pendapatan Margin Murabahah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Correlations 

 

Pendapatan 
Margin 

Murabahah 
Laba Tahun 

Berjalan 

Pendapatan Margin 
Murabahah 

Pearson Correlation 1 -.108 

Sig. (2-tailed)  .737 

N 12 12 

Laba Tahun Berjalan Pearson Correlation -.108 1 

Sig. (2-tailed) .737  

N 12 12 

Sumber: Output SPSS (Diolah 2018) 

Berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi SPSS.16 

dapat dilihat hasil yang sama yaitu -0,108 yang artinya memiliki kategori tingkat 

hubungan sedang sesuai tabel interpretasi koefisien korelasi. 

3) Koefisien Determinasi (Kd) 

Setelah nilai r diketahui maka untuk dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan pendapatan margin murabahah dalam menerangkan 
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laba tahun berjalan yaitu dengan menghitung koefisien determinasi sebagai 

berikut: 

Kd  = r
2 
x 100% 

= -0,108
2
x 100% 

= 0,011664 x 100% 

= 12%   

Perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 4.8 

Koefisien Determinasi Jumlah Pembiayaan Murabahah 

terhadap Pendapatan Margin Murabahah 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .108
a
 .012 -.087 11.73545 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Margin Murabahah 

Sumber:Output SPSS (Diolah 2018) 

Koefisien determinasi ditunjukan oleh kolom R Square sebesar 12 %. 

Kolom R merupakan koefisien korelasi yang berarti bahwa hubungan pendapatan 

margin murabahah terhadap laba tahun berjalan yaitu 12%. Hasil perhitungan 

manual maupun menggunakan aplikasi SPSS hasilnya sama yaitu sebesar 12% 

yang berarti bahwa pendapatan margin murabahah dapat menerangkan sebesar 

12% sedangkan sisanya sebesar 88% diterangkan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

4) Uji Signifikansi Koefisien Korelasi (Uji t) 

Dalam menguji signifikansi koefisien korelasi (uji t), maka langkah uji 

hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 
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a) Menentukan rumusan hipotesis statistik 

H0 : ρ = 0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan 

margin murabahah dengan laba tahun berjalan pada PT Bank Mega 

Syariah. 

Ha : ρ ≠ 0 = terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan margin 

murabahah dengan laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

b) Menentukan uji statistika, yaitu: 

        
 √   

√    
 

  
      √  

√     
 

  
              

     
 

  
      

     
 

     0,345 
c) Menentukan nilai kritis dan daerah kritis dengan derajat kebebasan = n-2 

dk = 12-2 

 = 10 

d) Membandingkan nilai uji t terhadap ttabel (0,05/2)dk = n-2 

ttabel (0,05/2) dk = n-2  

= (0,025)(10) 

= 2,228 

e) thitung > ttabel =  0,345 < 2,228 

Perhitungan manual diatas diketahui bahwa besarnya nilai thitung yang 

dihasilkan adalah sebesar  0,345 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,228 jika 
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dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for windows 

versi 16.00 yaitu seperti pada tabel berikut:    

Tabel 4.9 

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pendapatan Margin Murabahah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 10.623 7.454  1.425 .185 

Pendapatan Margin 

Murabahah 
-.275 .797 -.108 -.345 .737 

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

Sumber: Output SPSS (Diolah 2018) 

Berdasarkan tabel di atas menunjukan hasil dari perhitungan uji 

signifikansi 0,737 > 0,05 artinya tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih 

besar daripada nilai signifikansi. Adapun terdapat koefisien korelasi yaitu thitung 

yang dihasilkan adalah sebesar  0,345  sedangkan nilai ttabel sebesar 2,228 yang 

dijelaskan pada kolom t sebagaimana tabel diatas thitung < ttabel maka H0 diterima 

dan Ha ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan 

margin murabahah terhadap laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

Maka pendapatan margin murabahah secara parsial tidak berpengaruh signifikan. 

Pengaruh antara pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun 

berjalan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

Gambar 4.2 

Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

Pendapatan Margin 

Murabahah 
Laba Tahun Berjalan 

12% 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memperoleh hasil bahwa 

terdapat tidak terdapat pengaruh signifikan antara pendapatan margin murabahah 

terhadap laba tahun berjalan dimana besarnya pengaruh pendapatan margin 

murabahah sebesar 12% terhadap laba tahun berjalan. 

b. Analisis Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Setelah data penelitian dibuat dalam bentuk tabel seperti pada tabel 4.5 

data penelitian pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan PT 

Bank Mega Syariah di atas, maka untuk mencari regresi sederhana yaitu dengan 

cara mencari nilai a dan b terlebih dahulu. Perhitungannya sebagai berikut: 

    
(∑ )(∑   

 ) (∑  )(∑   )

n  ∑  
  (∑  ) 

 

  
(   )(      )               

          (   ) 
 

  
             

              
 

  
    

       
 

  0,565 

   
n ∑     ∑    ∑  

n  ∑  
  (∑  ) 

 

  
                       

             (   ) 
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    0,932 

Hasil perhitungan secara manual diatas menghasilkan nilai konstanta (a) 

yaitu sebesar 0,565 dan koefisien regresi (b) sebesar 0,932 sedangkan perhitungan 

dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00 menunjukan hasil 

perhitungan seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.10 

Analisis Regresi Linier Sederhana Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
.565 1.967  .287 .780 

Pendapatan Bagi Hasil 
Musyarakah .932 .148 .893 6.287 .000 

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

Sumber: Output SPSS (diolah 2018) 

Tabel 4.10 menunjukan hasil yang sama dengan perhitungan secara 

manual yaitu nilai konstanta (a) sebesar 0,565 dan koefisien regresi (b) sebesar 

0,932 maka menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y= 0,565 + 0,932 . X2 

Persamaan regresi diatas menunjukan bahwa koefisien regresi pendapatan 

bagi hasil musyarakah bernilai positif sebesar 0,932 yang artinya pendapatan bagi 

hasil musyarakah mempunyai hubungan positif terhadap laba tahun berjalan. 

Apabila pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami perubahan sebesar 1% 

maka akan menghasilkan perubahan laba tahun berjalan sebesar 0,932. 
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2) Analisis Korelasi Parsial 

Korelasi parsial antara pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba 

tahun berjalan dapat dihitung sebagai berikut: 

rx1y     
          (   )(  )

√(     
     (   ) )(      (  ) )

 

 
             (   )(   )

√(             (   ) )(             (   ) )
 

 
              

√(               )(                )
 

 
     

√         
 

 
     

          
 

=0,893 

Hasil perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 

16.00 seperti tabel di bawah ini: 

Tabel 4.11 

Analisis Korelasi Parsial Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Correlations 

 

Pendapatan 

Bagi Hasil 

Musyarakah 

Laba Tahun 

Berjalan 

Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah 

Pearson Correlation 1 .893
**
 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 12 12 

Laba Tahun Berjalan Pearson Correlation .893
**
 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 
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Berdasarkan perhitungan manual dan menggunakan aplikasi SPSS dapat 

dilihat hasil yang sama yaitu 0,893 yang artinya memiliki kategori hubungan 

rendah sesuai tabel interpretasi koefisien korelasi. 

3) Koefisien Determinasi (Kd) 

Setelah nilai r diketahui maka untuk dapat mengetahui seberapa besar 

pengaruh yang ditimbulkan pendapatan bagi hasil musyarakah dalam 

menerangkan yaitu laba tahun berjalan dengan menghitung koefisien determinasi 

sebagai berikut: 

Kd = r
2 
x 100% 

  = 0,893
2
x 100% 

  = 0,797 x 100% 

  = 79%  

Perhitungan dengan menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00 

yaitu sebgai berikut: 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinasi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .893
a
 .798 .778 5.30425 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 

 

Koefisien determinasi ditunjukan oleh kolom R Square sebesar 0,798 

sedangkan kolom R merupakan koefisien korelasi yang berarti bahwa hubungan 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap pendapatan laba tahun berjalan yaitu 

79%. Hasil perhitungan manual maupun menggunakan aplikasi SPSS hasilnya 
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sama yaitu sebesar 79% yang berarti bahwa pendapatan bagi hasil musyarakah 

dapat menerangkan laba tahun berjalan sebesar 79% sedangkan sisanya sebesar 

21% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4) Uji Signifikansi Koefisien Korelasi (Uji t) 

Dalam menguji signifikansi koefisien korelasi (uji t), maka langkah uji 

hipotesis yang harus ditempuh adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan rumusan hipotesis statistik 

H0 : ρ = 0 = tidak terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan bagi 

hasil musyarakah dengan laba tahun berjalan pada PT Bank Mega 

Syariah. 

Ha : ρ ≠ 0 = terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan bagi 

hasil musyarakah dengan laba tahun berjalan pada PT Bank Mega 

Syariah. 

b) Menentukan uji statistika, yaitu: 

        
 √   

√    
 

  
     √  

√       
 

  
           

√     
 

  
     

     
 

=6,287 
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c) Menentukan nilai kritis dan daerah kritis dengan derajat kebebasan = n-2 

dk = 12-2 

 = 10 

d) Membandingkan nilai uji t terhadap ttabel (1-α/   dk  

ttabel (0,05/2)dk = n-2  

= (0,025)(10) 

= 2,228 

e) thitung > ttabel = 6,287 > 2,228 

Perhitungan manual di atas diketahui bahwa besarnya nilai thitung yang 

dihasilkan adalah sebesar 6,287 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,228 jika 

dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for windows 

versi 16.00 yaitu seperti: 

Tabel 4.13 

Uji Signifikansi Koefisien Korelasi Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah 

terhadap Laba Tahun Berjalan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .565 1.967  .287 .780 

Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah 
.932 .148 .893 6.287 .000 

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 

 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil dari perhitungan uji 

signifikansi 0,000 < 0,05 artinya secara parsial terdapat pengaruh positif karena 

nilai probabilitas lebih besar daripada nilai signifikansi. Adapun terdapat koefisien 

korelasi yaitu thitung yang dihasilkan adalah sebesar 6,287 sedangkan nilai ttabel 
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sebesar 2,228 yang dijelaskan pada kolom t sebagaimana tabel di atas. thitung < ttabel 

H0 ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan pada PT Bank 

Mega Syariah. Maka pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap laba tahun berjalan. 

Pengaruh antara pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun 

berjalan dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

79% 

Gambar 4.3 

Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis memperoleh hasil bahwa 

terdapat pengaruh positif signifikan antara pendapatan bagi hasil musyarakah 

dengan laba tahun berjalan dimana besarnya hubungan pendapatan bagi hasil 

musyarakah sebesar 79% terhadap laba tahun berjalan. 

c. Analisis Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah  terhadap Laba Tahun Berjalan 
 

1) Analisis Regresi Ganda 

Mencari regresi antara pendapatan margin murabahah dan pendapatan 

bagi hasil musyarakah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

∑  
   ∑  

    
(∑  )

 

n
 

             
(   ) 

  
 

                   

         
 

Pengaruh Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah 
Laba Tahun Berjalan 79% 
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 =  0,233 
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 =  0,931 

 

     
∑ 

n
    (

∑  

n
)     (

∑  

n
) 

 

      
   

  
         (

   

  
)       (

   

  
) 

 
    = 8,33   (-1,94)   7,75 

 

    = 2,524 

 
Hasil perhitungan regresi diatas  menunjukan hasil koefisien regresi b1 

sebesar -0,233 dan b2 sebesar 0,931 kemudian untuk nilai dari konstanta (a) 



98 

 

 

sebesar 2,524. Kemudian hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS for 

windows versi 16.00 yaitu seperti pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.14 

Analisis Regresi Ganda Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.524 3.722  .678 .515 

 Pendapatan Margin 

Murabahah 
-.233 .372 -.092 -.628 .546 

 Pendapatan Bagi 

Hasil Musyarakah 
.931 .153 .892 6.081 .000 

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 

Tabel 4.14 diatas menunjukan hasil perhitungan yang sama dengan 

perhitungan manual, nilai konstanta (a) sebesar 2,524 sedangkan koefisien regresi 

b1 sebesar -0,233 dan b2  sebesar 0,931 maka menghasilkan persamaan regresi 

ganda sebagai berikut: 

Y = 2,524+ -0,233 . X1 + 0,931 . X2 

Persamaan regresi berganda diatas dapat diketahui bahwa pendapatan 

margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah menghasilkan 

koefisien regresi yang positif yaitu sebesar -0,233 dan 0,931 yang artinya 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah memiliki 

pengaruh yang cukup positif atau baik terhadap laba tahun berjalan di PT Bank 

Mega Syariah. Apabila pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah mengalami perubahan sebesar 1% maka akan membawa perubahan 

terhadap pendapatan margin murabahah sebesar -0,233 dan 0,931.     
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2) Analisis Korelasi Simultan 

Analisis korelasi simultan ini digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu pendapatan margin murabahah 

dan pendapatan bagi hasil musyarakah. Berikut merupakan hasil perhitungan 

analisis korelasi simultan menggunakan perhitungan manual. 

(      )  √
               

   
 

 √
                           

       
 

 √
                   

       
 

 √
       

       
 

 √      

  0,898 

Perhitungan korelasi simultan menggunakan aplikasi SPSS for windows 

versi 16.00 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.15 

Analisis Korelasi Simultan Pendapatan Margin Murabahah dan 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .898
a
 .807 .764 5.47263 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 
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Hasil perhitungan korelasi antara pendapatan margin murabahah dan 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan adalah sebesar 

0,898 yang artinya pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah terhadap laba tahun berjalan memiliki hubungan yang sangat kuat 

berdasarkan tabel interpretasi koefisien korelasi. 

3) Koefisien Determinasi (Kd) 

Koefisien determinasi yaitu untuk menghitung besar kecilnya presentase 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap 

laba tahun berjalan dengan hasil sebagai berikut: 

Kd = r
2 
x 100% 

  = 0,898
2
x 100% 

  = 0,806 x 100% 

 = 80,6% 

Besarnya pengaruh antara pendapatan margin murabahah dan pendapatan 

bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan adalah sebesar 80,6%. 

Sedangkan hasil koefisien determinasi menggunakan SPSS for windows versi 

16.00 adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.16 

Analisis Korelasi Simultan Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan 

Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .898
a
 .807 .764 5.47263 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 
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Tabel 4.16 menunjukan bahwa besarnya pengaruh antara pendapatan 

margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun 

berjalan adalah sebesar 80,6 %. Hasil ini berarti bahwa pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah dapat menerangkan laba tahun 

berjalan 80,6% sedangkan sisanya 19,4% diterangkan oleh variabel lain yang 

tidak dimasukan ke dalam penelitian. 

4) Analisis Signifikansi Regresi Berganda (Uji F) 

Uji signifikansi tabel F yang bertujuan mencari makna pengaruh antara 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap 

laba tahun berjalan secara simultan, maka hasil regresi berganda tersebut diuji 

dengan uji signifikansi uji F dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Menentukan Hipotesis Penelitian: 

H0: tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun 

berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

Ha : terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun 

berjalan pada PT Bank Mega Syariah. 

b) Menentukan Hipotesis Statistik: 

c) Menentukan Tingkat Signifikansi: 

Tingkat signifikansi = 5% yang bertujuan untuk mengetahui diterima 

atau ditolak hipotesis. 
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d) Perhitungan Signifikansi 

Ftabel = f {(1-a) (dk pembilang= m).(dk penyebut) = n-m-1)} 

 = (1-0,05)(2)(12-2-1) 

 = (0,95)(2)(9) 

 = 4,26 

Fhitung = 
  (     )

  (    )
 

 
      (      )

  (        )
 

 
    
     

  18,765 

Hasil Fhitung menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00 adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.17 

Uji Signifikansi Regresi Berganda (Uji F) Pendapatan Margin 

Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba 

Tahun Berjalan 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1124.035 2 562.018 18.765 .001
b
 

Residual 269.547 9 29.950   

Total 
1393.582 11    

a. Dependent Variable: Laba Tahun Berjalan 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah, Pendapatan Margin Murabahah 

Sumber: Output SPSS (Data diolah 2018) 
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Tabel 4.17 menunjukan bahwa hasil uji F pengaruh pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba sebesar 18,765 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,001. Adapun hasil Ftabel dengan (k-1) (n-k) di 

mana k adalah variabel bebas dan terikat serta n adalah banyak data, maka (3-1) 

(12-3) diperoleh Ftabel sebesar 4,26. Sehingga diperolehFhitung>Ftabel (18,765 > 4,26) 

dan taraf signifikansi 0,001 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya 

terdapat pengaruh positif signifikan antara pendapatan margin murabahah dan 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan. 

Pengaruh antara pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah terhadap laba tahun berjalan sebagaimana gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah terhadap Laba Tahun Berjalan 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memperoleh hasil bahwa 

antara pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah 

terhadap laba tahun berjalan besarnya hubungan dijelaskan oleh hasil analisis uji 

Pendapatan Margin 

Murabahah 

(X1) 
12% 

Laba 

 Tahun Berjalan 

(Y) 
80,6% 

Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah 

(X2) 

79% 

€= 19,4 
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korelasi secara parsial maupun secara simultan antara variabel bebas yaitu 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap 

variabel terikat yaitu laba tahun berjalan, dimana hasil perhitungan secara manual 

maupun menggunakan aplikasi SPSS for windows versi 16.00, besarnya koefisien 

korelasi parsial rx1y yaitu pendapatan margin murabahah adalah sebesar 12% 

terhadap pendapatan margin murabahah dan besarnya koefisien korelasi rx2y 

yaitu pendapatan bagi hasil musyarakah adalah sebesar 79% terhadap laba tahun 

berjalan. Sedangkan besarnya hubungan secara simultan rx1x2y yaitu antara 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah adalah 

sebesar 80,6% terhadap laba tahun berjalan. 

B. Pembahasan 

1. Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

Pengaruh pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun berjalan 

pada PT Bank Mega Syariah berdasarkan hasil uji signifikansi (0,737 > 0,05) 

artinya secara parsial terdapat hubungan tidak signifikan karena nilai probabilitas 

lebih besar daripada nilai signifikansi. Adapun terdapat koefisien korelasi yaitu 

thitung yang dihasilkan adalah sebesar -0,345 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,228 

yang dijelaskan pada kolom thitung > ttabel H0 diterima dan Ha ditolak yang artinya 

terdapat pengaruh positif tidak signifikan antara pendapatan margin murabahah 

terhadap laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah. Maka pendapatan 

margin murabahah secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan. 

Hubungan pendapatan margin murabahah terhadap pendapatan laba tahun 

berjalan ditunjukan oleh nilai konstanta (a) sebesar 10,623 dan koefisien regresi 
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(b) sebesar -0,275 maka menghasilkan persamaan regresi Y= 10,623 + (-0,275) X1 

Persamaan regresi diatas menunjukan bahwa koefisien regresi pendapatan margin 

murabahah bernilai positif sebesar 10,623 yang artinya pendapatan margin 

murabahah mempunyai hubungan positif terhadap laba tahun berjalan. Apabila 

pendapatan margin murabahah mengalami perubahan sebesar 1% maka akan 

membawa perubahan pendapatan margin murabahah sebesar -0,275. Besarnya 

pengaruh yang ditunjukan oleh nilai R= 12% yang berarti bahwa pendapatan 

margin murabahah dapat menerangkan pendapatan margin murabahah sebesar 

12% sedangkan sisanya sebesar 88% diterangkan oleh variabel lain yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Sabrina Maulani (2014) yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Margin 

Murabahah terhadap Peningkatan Laba Operasional di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukan bahwa antara pendapatan margin murabahah terhadap 

peningkatan laba operasional terdapat pengaruh positif signifikan. 

2. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Tahun 

Berjalan 

Pengaruh pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan 

pada PT Bank Mega Syariah diperoleh hasil uji signifikansi (0,00 < 0,05) artinya 

secara parsial terdapat pengaruh positif karena nilai probabilitas lebih kecil 

daripada nilai signifikansi. Adapun terdapat koefisien korelasi yaitu thitung yang 

dihasilkan adalah sebesar 6,287 sedangkan nilai ttabel sebesar 2,228 yang 

dijelaskan pada kolom t sebagaimana tabel di atas. thitung < ttabel maka H0 ditolak 
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dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh positif signifikan antara 

pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalanpada PT Bank 

Mega Syariah. Maka pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial 

berpengaruh positif signifikan terhadap laba tahun berjalan. 

Hubungan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan 

ditunjukan oleh nilai konstanta (a) sebesar 0,565 dan koefisien regresi (b) sebesar 

0,938 maka menghasilkan persamaan regresi Y= 0,565 + 0,932 . X2 Persamaan 

regresi diatas menunjukan bahwa koefisien regresi pendapatan bagi hasil 

musyarakah bernilai positif sebesar 0,932 yang artinya pendapatan bagi hasil 

musyarakah mempunyai hubungan positif terhadap laba tahun berjalan. Apabila 

pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami perubahan sebesar 1% maka akan 

membawa perubahan laba tahun berjalan sebesar 0,932. Besarnya pengaruh yang 

ditunjukan oleh nilai R= 79% yang berarti bahwa pendapatan bagi hasil 

musyarakah dapat menerangkan laba tahun berjalan sebesar 79% sedangkan 

sisanya sebesar 21% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Siti Purw nti        y ng meneliti “Pengaruh pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakah terhadap Laba Operasional yang Diperoleh Bank BJB Syariah 

Bandung”  Hasil penelitian tersebut menyatakan terdapat pengaruh positif tidak 

signifikan antara pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba operasional. 
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3. Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan Pendapatan Bagi Hasil 

Musyarakahterhadap Laba Tahun Berjalan 

Pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah terhadap laba tahun berjalan pada PT Bank Mega Syariah secara 

simultan ditunjukan oleh nilai hasil Fhitung adalah 18,765 sedangkan Ftabel sebesar 

4,26 sehingga besarnya Fhitung > Ftabel  maka H0 ditolak dan Ha diterima yang 

artinya terdapat pengaruh positif  signifikan antara pendapatan margin murabahah 

dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba tahun berjalan secara 

simultan. 

Hubungan pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah terhadap laba tahun berjalan ditunjukan oleh nilai konstanta (a) 

sebesar 2,524 sedangkan koefisien regresi b1 sebesar -0,233 dan b2 0,931 sebesar  

maka menghasilkan persamaan regresi ganda Y = 2,524 + (-0,233) . X1 + 0,931 . 

X2 Persamaan regresi berganda di atas dapat diketahui bahwa pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah mempunyai koefisien regresi 

yang positif yaitu sebesar -0,233 dan 0,931 yang artinya pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah memiliki pengaruh yang 

cukup positif atau baik laba tahun berjalan di PT Bank Mega Syariah. Apabila 

pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah mengalami 

perubahan sebesar 1% maka akan membawa perubahan terhadap laba tahun 

berjalan sebesar 0,233 dan 0,937. Besarnya pengaruh yang ditunjukan oleh nilai 

R= 80,6%. Hasil ini berarti bahwa pendapatan margin murabahah dan pendapatan 

bagi hasil musyarakah dapat menerangkan terhadap laba tahun berjalan 80,6% 
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sedangkan sisanya 19,4% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukan ke 

dalam penelitian. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

T op        y ng  erjudul “Pengaruh Pendapatan Margin Murabahah dan 

Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah terhadap Laba Operasinal di Bank BJB 

Syariah Bandung Periode 2012-    ”. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan margin 

murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah terhadap laba operasional. 


