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ABSTRAK 

 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENDAPATAN 

MARGIN MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI 

INDONESIA” 

 

 
OLEH: 

RIZA YUNITA 

NIM: 11573202045 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana biaya operasional, volume pembiayaan murabahah, dan 

dana pihak ketiga terhadap pendapatan margin murabahah dengan NPF sebagai 

mediasi di Bank Umum Syariah periode 2016-2020. Jumlah sampel penelitian ini 

sebanyak 7 perusahaan yaitu Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan 

data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan. Analisis 

data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan 

biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin 

murabahah. Variabel volume pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan margin murabahah. Variabel DPK berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan margin murabahah. Variabel NPF berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan margin murabahah. 

 

Kata Kunci : Biaya operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak 

Ketiga, NPF dan Pendapatan Margin Murabahah 
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ABSTRACT 

 

“ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING MURABAHAH MARGIN 

INCOME AT SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA” 

 

 
BY: 

RIZA YUNITA 

NIM: 11573202045 

 

This study is a quantitative study that aims to find out how operational 

costs, volume of murabahah financing, and third party funds affect murabahah 

margin income with NPF as mediation in Islamic Commercial Banks for the 

2016-2020 period. The number of samples in this study were 7 companies, namely 

Islamic Commercial Banks. This study uses secondary data obtained through the 

company's financial statements. Data analysis used multiple linear regression. 

The results of data analysis show that operational costs have a significant effect 

on murabahah margin income. The variable volume of murabahah financing has 

a significant effect on the income of the murabahah margin. The DPK variable 

has a significant effect on the income of the murabahah margin. The NPF 

variable has a significant effect on the income of the murabahah margin. 

  

Keyword: Operational costs, Murabahah Financing Volume, Third Party Funds, 

NPF and Murabahah Margin Income 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem ekonomi syariah, atau adakalanya disebut "ekonomi islam", 

semakin populer bukan hanya di negara-negara islam tapi bahkan juga di negara-

negara barat. Hal ini ditandai dengan makin banyaknya beroperasi bank-bank 

yang menerapkan konsep syari'ah (Arum, 2018). Krisis global di Amerika Serikat, 

yang berdampak luas pada terpuruknya perekonomian dunia tahun 2008, menjadi 

penyebab utama beralihnya konsep ekonomi kapitalis ke konsep ekonomi syariah, 

dengan produk-produk perbankannya, yang mengutamakan filosofi kemitaan dan 

kebersamaan. 

Al-Quran dan Al-Hadits telah mengatur sistem perekonomian dengan 

teliti melalui nilai-nilainya yang universal, yaitu bahwa setiap transaksi ekonomi 

(muamalah) harus berdasarkan asas kejujuran, keadilan, toleransi dan suka sama 

suka, baik dalam perdagangan, kerjasama (sharing), maupun seluruh aspek 

ekonomi. Islam juga telah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya dalam 

melakukan transaksi ekonomi selama tidak melanggar nilai-nilai dalam Islam, 

bahkan menyuruh untuk terus dinamis dalam menciptakan kemudahan transaksi 

agar selalu mengikuti dengan perubahan waktu dan tempat. Meningkatnya 

kesadaran masyarakat muslim di Indonesia akan pentingnya suatu lembaga 

keuangan yang berdasarkan pada hukum Islam, membuat pergerakan lembaga-

lembaga keuangan syariah semakin berkembang, salah satunya adalah bank 

syariah. Hadirnya bank syariah dianggap sebagai solusi atas dominasi bank 
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konvensional yang berkembang pesat di Indonesia. Dengan begitu, bank syariah 

diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari bank konvensional yang 

terdapat unsur-unsur riba yang diharamkan dalam Islam. 

Perkembangan ekonomi islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan 

berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan 

lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, cukup luas sampai 

sekarang. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak 

tahun 1992 dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam 

Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha 

secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-

Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis 

imbalan yang akan diberikan kepada nasabah, baik berupa bunga ataupun 

keuntungan bagi hasil. 

Awal mula berdirinya bank syariah, banyak pengamat perbankan yang 

meragukan akan eksistensi bank syariah. Di tengah-tengah bank konvensional 

yang sedang meningkat dan menjadi pilar ekonomi di Indonesia, bank syariah 

mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang timbul. Kemudian muncul 

konsep perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang dinilai lebih 

menguntungkan dari pada konsep bunga yang ada di bank konvensional. 

Sistem bagi hasil pada bank syariah tidak dibebankan dengan membayar 

bagi hasil yang jumlahnya tetap, namun dengan besarnya bagi hasil yang 

diberikan sesuai dengan besarnya pendapatan usaha yang diperoleh bank syariah 
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sehingga besarnya bagi hasil setiap bulannya tidak selalu sama. Sedangkan bank 

konvensional dibebankan dengan membayar bunga yang jumlahnya tetap tanpa 

memperhitungkan besar kecilnya pendapatan usaha bank. Sehingga ketika terjadi 

krisis, bank konvensional mengalami kesulitan karena bunga yang harus dibayar 

jumlahnya tetap sementara kredit yang dibayarkan oleh nasabah tersendat. Oleh 

karena itu, perbankan syariah diharapkan dapat menjadi solusi untuk menciptakan 

sektor riil dan memberikan efek makro untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi 

(Abiyoga, 2017). 

Penyaluran pembiayaan pada bank umum syariah terdapat dua produk 

utama yang dijalankan, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Musyarakah, 

Mudharabah) dan pembiayaan dengan prinsip jual beli (Murabahah). Salah satu 

tujuan dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank umum syariah adalah untuk 

mencapai laba bersih maksimum (Setyaji, 2018). Laba merupakan selisih antara 

pendapatan dan biaya, oleh karena itu bank harus bisa memaksimalkan 

pendapatan dengan biaya tertentu. 

Tabel 1.1 

Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2019  

Rasio 2016 2017 2018 2019 

Total Pembiayaan 

Yang diberikan 

19.702 

Milyar 

22.554 

Milyar 

23.297 

Milyar 

25.353 

Milyar 

Pendapatan 

Murabahah 

13.803 

Milyar 

16.063 

Milyar 

16.289 

Milyar 

17.922 

Milyar 

Pendapatan 

Mudharabah 

1.008 

Milyar 

893 

Milyar 

717 

Milyar 

589 

Milyar 

Pendapatan 

Musyarakah 

4.649 

Milyar 

5.213 

Milyar 

5.421 

Milyar 

6.460 

Milyar 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah 2019 

Berdasarkan pada Tabel 1.1 pendapatan terbesar Bank Umum Syariah 

berasal dari pendapatan murabahah dibandingkan dengan pendapatan 
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mudharabah dan pendapatan musyarakah, dimana berdasarkan data yang 

diperoleh dari OJK untuk Statistik Perbankan Syariah Indonesia periode 

Desember 2019 pendapatan margin murabahah yang diperoleh oleh Bank Umum 

Syariah di Indonesia di tahun 2019 mencapai 70,69% atau sebesar Rp 17.922 

miliar dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 25.353 miliar. Pada tahun 

2018 mencapai 69,92% atau sebesar Rp 16.289 miliar dari total pembiayaan yang 

diberikan sebesar Rp 23.289 miliar. Hasil ditahun 2018 dan 2019 mengalami 

adanya penurunan nilai dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 71,22% atau 

16.063 miliar dari total pembiayaan yang diberikan sebesar Rp 22.554 miliar. 

Berdasarkan terjadinya ketidakstabilan pendapatan margin murabahah dari tahun 

2016-2019 pada Bank Umum Syariah peneliti ingin mengetahui faktor-faktor 

yang memengaruhi pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di 

Indonesia. 

Murabahah merupakan pembiayaan bank syariah melalui sistem jual beli 

untuk barang atau jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. 

Murabahah dapat diartikan sebagai akad jual beli barang dengan harga jual 

sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus 

memberikan informasi jelas biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli 

(Rizal, 2009:54). 

Pelarangan riba merupakan ketentuan lain yang harus dipenuhi dalam 

pelaksanaan ekonomi islam khusunya perbankan syariah, Mengenai hal ini 

ALLAH SWT mengingatkan dalam Firmannya Surat Ali Imran Ayat 130: 
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 َ اتَّقُْا َّللاَّ َّ بَب أَْضعَبفًب ُهَضبَعفَتً ۖ  ب الَِّزيَي آَهٌُْا ََل تَأُْكلُْا الّشِ َِ يَب أَيُّ

 لَعَلَُّكْن تُْفِلُحْىَ 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan 

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu 

mendapat keberuntungan.: (Ali Imran: 130). 

Dalam margin murabahah harus terhindar dari riba, oleh karena itu pada 

margin murabahah harus disepakati dan penjual harus memberikan informasi 

jelas biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli agar pada keuntungan 

tersebut tidak mengandung unsur dari riba. 

Faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan pendapatan margin 

murabahah dalam penelitian ini adalah biaya operasional, volume pembiayaan 

murabahah, dan dana pihak ketiga. 

Tabel 1.2 

Data Bank Umum Syariah Tahun 2018 

Rasio 2014 2015 2016 2017 2018 

Total Beban 

Operasional 

15.543 

Milyar 

18.653 

Milyar 

26.729 

Milyar 

21.288 

Milyar 

23.176 

Milyar 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

91.867 

Milyar 

93.642 

Milyar 

110.063 

Milyar 

114.458 

Milyar 

118.134 

Milyar 

Dana Pihak Ketiga 
170.723 

Milyar 

174.895 

Milyar 

206.407 

Milyar 

238.393 

Milyar 

257.606 

Milyar 

Sumber: Data Olahan, 2019 

Biaya operasional menurut Setyaji (2018) merupakan semua biaya yang 

dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, 

biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan 

aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank atau 
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dengan kata lain biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana maupun 

menyalurkan dana.  

Berdasarkan Tabel 1.2 total beban operasional Bank Umum Syariah 

tahun 2016 (26.729 milyar) mengalami peningkatan yang cukup besar 

dibandingkan tahun 2014 (15.543 milyar) dan 2015 (18.653 milyar), walaupun 

pada tahun 2017 mengalami penurunan beban operasional, tetapi pada tahun 2018 

beban operasional mengalami peningkatan kembali. Bank perlu memperhatikan 

biaya operasional yang dikeluarkannya dalam penetapan profit margin agar dapat 

meningkatkan pendapatan margin murabahah. Hal ini juga dilakukan agar bank 

tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal 

sehingga dapat tetap beroperasi. Hasil penelitian biaya operasional terhadap 

margin murabahah pada penelitian Jaluji (2017) menyatakan biaya operasional 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan margin murabahah, 

sedangkan hasil penelitian dari Setyaji (2018) menyatakan biaya operasional tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah. 

Volume pembiayaan murabahah akan berpengaruh terhadap jalannya 

pembiayaan murabahah dan pendapatan yang akan diperoleh dari pembiayaan 

murabahah tersebut karena dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan murabahah akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan 

margin murabahah (Purwanti, 2013). Oleh karena itu volume pembiayaan 

murabahah memegang peranan penting dalam pembiayaan tersebut. Volume 

pembiayaan murabahah merupakan jumlah pembiayaan berskema murabahah 
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yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu. Volume 

pembiayaan murabahah yang berjalan tidak produktif dapat membuat volume 

pembiayaan tersebut tidak berkontribusi terhadap pendapatan margin murabahah. 

Namun bila volume pembiayaan berjalan produktif maka setiap kenaikan dari 

volume pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah 

besarnya margin yang diterima oleh bank.  

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, apabila pembiayaan 

murabahah disalurkan oleh bank dalam jumlah yang tinggi maka pendapatan 

margin murabahah yang akan diterima bank pun akan semakin bertambah, dan 

sebaliknya apabila tingkat penyaluran pembiayaan murabahah rendah maka 

pendapatan margin murabahah yang akan diterima bank pun akan rendah. Hasil 

penelitian volume pembiayaan murabahah terhadap margin murabahah pada 

penelitian Jaluji (2017) dan Setyaji (2018) menyatakan volume pembiayaan 

murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan margin 

murabahah, sedangkan hasil penelitian dari Fidyah (2017) menyatakan volume 

pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin 

murabahah. 

Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam perbankan syariah DPK dapat 

berbentuk giro, tabungan dan deposito. Bank berkewajiban untuk menjaga 

kelikuiditasan dana ini dan berkewajiban untuk memberi insentif atau bonus 

kepada para pemilik dana. Semakin kompetitifnya dunia perbankan, insentif atau 

bonus dapat diberikan sesuai kebijakan dari bank syariah yang bersangkutan 
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(Hasan, 2014). Pembiayaan murabahah merupakan produk yang ideal bagi bank 

syariah dalam menyalurkan DPK, disamping risiko yang kecil, bank syariah juga 

harus menjaga kelikuiditasan dana ini, karena dana ini dapat diambil kapan saja 

oleh pemilik dana. Semakin banyak DPK yang terhimpun, semakin besar pula 

kewajiban bank dalam memberi nisbah bagi hasil.  

Nisbah bagi hasil yang dibagikan kepada pemilik dana diperoleh dari 

laba dari setiap kegiatan usaha, termasuk pembiayaan murabahah melalui 

marginnya. Oleh karena itu, dalam menetapkan margin yang diberikan, 

manajemen bank harus memperhatikan DPK yang telah terhimpun. Hasil 

penelitian dana pihak ketiga terhadap margin murabahah pada penelitian Anik 

(2016) dan Wahyudi (2017) menyatakan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan hasil penelitian dari Arum 

(2018) menyatakan dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap margin 

murabahah. 

Adanya perbedaan hasil penelitian pada variabel-variabel yang 

berhubungan dengan margin murabahah pada penelitian terdahulu dapat 

disimpulkan terjadinya ketidak konsistenan hasil. Hal ini lah yang membuat 

peneliti ingin menguji ulang variabel-variabel tersebut dengan metode yang 

berbeda. Selain faktor-faktor yang sebelumnya dijelaskan dalam mempengaruhi 

pendapatan margin murabahah, bisa saja bank mengalami kredit macet sehingga 

tidak menutupi kemungkinan bank tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal 

karena kredit macet tersebut atau bisa desebut dengan non performing financing 
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(NPF). Dengan adanya resiko kredit macet tentunya akan menjadi salah satu 

pertimbangan bagi bank dalam menetapkan margin murbahah. 

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Faktor-Faktor Mempengaruhi Pendapatan Margin Murabahah Pada Bank 

Umum Syariah Di Indonesia”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan pernyataan tentang keadaan, fenomena, dan 

atau konsep yang memerlukan pemecahan dan solusi atau jawaban melalui suatu 

penelitian dan pemikiran mendalam dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan 

alat-alat yang relevan. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Apakah biaya operasional berpengaruh terhadap pendapatan margin 

murabahah? 

2. Apakah volume pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pendapatan 

margin murabahah? 

3. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pendapatan margin 

murabahah? 

4. Apakah NPF  berpengaruh terhadap pendapatan margin murabahah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai 

melalui proses penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh biaya operasional terhadap 

pendapatan margin murabahah. 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh volume pembiayaan 

murabahah terhadap pendapatan margin murabahah. 

3. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dana pihak ketiga terhadap 

pendapatan margin murabahah. 

4. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh NPF terhadap pendapatan 

margin murabahah. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Akademisi 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian 

selanjutnya di bidang yang sama yaitu pendapatan margin murabahah. 

b. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat dalam mengimplementasikan ilmu yang 

didapat selama kuliah dan menambah wawasan mengenai pendapatan 

margin murabahah pada Bank Umum Syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Pihak Bank 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi pendapatan margin murabahah pada Bank 



11 
 

 
 

Umum Syariah sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan untuk memaksimalkan pendapatan margin murabahah. 

b. Masyarakat atau Calon Nasabah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan margin murabahah pada 

bank umum syariah sehingga bisa dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan sebelum melakukan transaksi akad murabahah pada Bank 

Umum Syariah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Unsur-unsur yang dimuat dalam bab ini yaitu: latar belakang 

masalah yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

penelitian. 

BAB II :  TELAAH PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai landasan teori yang digunakan sebagai 

dasar dan bahan acuan dalam penelitian, ada juga penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang desain penelitian, variabel-

variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, dan metode analisis data. 
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BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji 

statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. 

BAB V :  PENUTUP 

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari 

penelitian. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Bank Syariah 

Sistem perbankan Indonesia dibedakan berdasarkan fungsinya yang terdiri 

dari Bank Sentral, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank 

umum, berdasarkan peraturan perundangan, dapat menghimpun dana dari 

masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito 

berjangka, lalu menyalurkan kepada masyarakat terutama dalam bentuk kredit 

atau bentuk-bentuk lainnya. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1967 Pasal 1 tentang Pokok-Pokok Perbankan adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas 

pembayaran dan peredaran uang-uang. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 

Tahun 1998 menjelaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat 

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

taraf hidup rakyat banyak. 

Menurut Muthaher (2012:14) Bank Syariah adalah bank yang menjalankan 

kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum 

Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Prinsip dasar dari perbankan syariah 

dalam menjalankan sistem operasionalnya mengutamakan keadilan yang 

ditujukan untuk semua pihak, baik pihak kreditur maupun pihak debitur. Adapun 

prinsip-prinsip dasar dari bank syariah adalah yang pertama larangan terhadap 
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transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan, dan yang kedua 

larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan 

keuntungannya. Menurut Yaya et.al (2014:35) menyebutkan ada beberapa hal 

yang masuk ketagori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur 

perolehan keuntungan tersebut, antara lain: 

a. Tadlis (ketidaktahuan satu pihak) 

b. Gharar (ketidaktahuan kedua pihak) 

c. Ikhtikar (rekayasa pasar dalam pasokan) 

d. Bai’ najasy (rekayasa pasar dalam permintaan) 

e. Masyir (judi) 

f. Riba 

Perbedaan pokok dan mendasar antara sistem Bank Konvensional dengan 

system Bank Syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan 

yang diberikan dari nasabah ke bank maupun sebaliknya dari bank kepada 

nasabah. Menurut Antonio dalam Alim (2014) perbedaan sistem operasi Bank 

Syariah dan Bank Konvensional terlihat  dari adanya sistem operasi yang berbasis 

bagi hasil dan riba. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syarian dan Bank Konvesional 

Nomor Bank Syariah Bank Konvensional 

1 Melakukan investasi yang halal saja Investasi yang halan dan haram 

2 
Berdasarkan prinsip bagi hasil 

untung/rugi, jual beli, dan sewa 

Memakai perangkat bunga 

3 Profit dan falah oriented Profit oriented 

4 

Hubungan dengan nasabah dalam 

bentuk hubungan kemitraan 

Hubungan dengan nasabah 

dalam bentuk hubungan 

debitur-kreditur 

5 
Penghimpunan dana dan penyaluran 

dana harus sesuai dengan Fatwa 

Tidak terdapat dewas sejenis 
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2.1.2 Margin Murabahah 

Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual 

beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga 

barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, 

dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. 

Berikut ini adalah ayat Al-Qur’an tentang murabahah yang mengacu pada 

jual-beli: 

الَُكْن بَْيٌَُكْن بِبْلبَبِطِل إَِلَّ أَْى  َْ ب الَِّزيَي آَهٌُْا ََل تَأُْكلُْا أَْه َِ تَكَُْى تَِجبَسةً َعْي يَب أَيُّ

َ َكبَى بُِكْن َسِحيًوب ًْفَُسُكْن ۚ إِىَّ َّللاَّ ََل تَْقتُلُْا أَ َّ ٌُْكْن ۚ   تََشاٍض ِه

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa:29) 

Bank-bank syari’ah umumnya mengadopsi murabahah untuk memberikan 

pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna pembelian barang 

meskipun mungkin si nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. Murabahah, 

sebagaimana yang digunakan dalam perbankan syari’ah, prinsipnya didasarkan 

pada dua elemen pokok yaitu harga beli serta biaya yang terkait, dan kesepakatan 

atas mark- up (laba). 

Menurut Karim (2011:280) yang dimaksud dengan margin keuntungan 

adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin 

keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari, 
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perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 

bulan. Pada umumnya, nasabah pembiayaan melakukan pembayaran secara 

angsuran. Besarnya piutang tergantung pada plafond pembiayaan, yakni jumlah 

pembiayaan (harga jual beli + harga pokok) yang tercantum di dalam perjanjian 

pembiayaan. 

Pendapatan margin murabahah adalah penerimaan dana (arus masuk 

bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan 

persentase keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah 

ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesempatan yang tercantum dalam 

perjanjian pembiayaan. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan 

rekomendasi, usul dan saran dari tim Asset and Liability Committee (ALCO) bank 

syariah yang disebut dengan referensi margin keuntungan, dengan 

mempertimbangkan beberapa hal berikut (Karim 2011:280): 

a. Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

Yang dimaksud dengan Direct Competitor’s Market Rate (DCMR) 

adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah atau 

tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang 

ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok competitor langsung 

atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan 

dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat. 

b. Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

Yang dimaksud dengan Indirect Competitor’s Market Rate (ICMR) 

adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat 
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rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat 

ALCO ditetapkan sebagai kelompok competitor tidak langsung atau 

tingkat rata-rata suku bunga bank konvesional tertentu yang dalam rapat 

ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat. 

c. Expected Competitor’s Return For Investor (ECRI) 

Yang dimaksud dengan Expected Competitor’s Return For Investor 

(ECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat 

diberikan kepada dana pihak ketiga. 

d. Acquiring Cost 

Yang dimaksud dengan Acquiring Cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk 

memperoleh dana pihak ketiga. 

e. Overhead Cost 

Yang dimaksud dengan Overhead Cost adalah biaya yang 

dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk 

memperoleh dana pihak ketiga. 

2.1.3 Biaya Operasional 

Menurut Hakimi (2017) dalam lembaga keuangan konvensional pos biaya 

operasional yang dimasukkan ke dalamnya adalah semua biaya yang berhubungan 

dengan kegiatan usaha bank yang diperinci sebagai berikut: 

1. Biaya bunga (semua) biaya atas dana yang berasal dari BI, bank-bank lain, 

dan pihak ketiga bukan bank), 
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2. Biaya valuta asing lainnya (semua biaya yang dikeluarkan bank untuk 

berbagai transaksi devisa), 

3. Biaya tenaga kerja (seluruh biaya yang dikeluarkan bank untuk membiayai 

pegawainya, seperti gaji dan upah, serta pengeluaran lainnya utuk 

pegawai), 

4. Penyusutan (seluruh biaya yang dikeluarkan untuk penyusutan benda-

benda tetap dan inventaris), 

5. Biaya lainnya (biaya lainnya yang merupakan biaya langsung dari kegiatan 

usaha bank yang belum termasuk ke pos biaya misalnya: premi, asuransi, 

jaminan kredit, biaya pemeliharaan gedung dan alat-alat lainnya). 

Menurut Setyaji (2018) biaya operasional adalah biaya-biaya yang 

dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, 

biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan 

aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasinal bank syariah. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa biaya operasional adalah 

biaya yang dikeluarkan bak dalam menjalankan operasionalnya. Bank perlu 

memperhatikan biaya operasional yang dikeluarkannya dalam penetapan profit 

margin agar dapat meningkatkan pendapatan margin murabahah. Hal ini juga 

dilakukan agar bank tidak mengalami kerugian dan dapat memperoleh keuntungan 

yang optimal sehingga dapat tetap beroperasi. 

2.1.4 Volume Pembiayaan Murabahah 

Volume pembiayaan murabahah adalah jumlah pembiayaan berskema 

murabahah yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu. 
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Setiap kenaikan dari volume pembiayaan akan memengaruhi besarnya margin 

yang diterima oleh bank syariah (Arumdhani, 2011). Volume pembiayaan 

murabahah adalah jumlah pembiayaan berskema murabahah yang diberikan oleh 

bank syariah selama periode akuntansi tertentu. Dengan kata lain volume 

pembiayaan murabahah merupakan porsi akad pembiayaan yang ditetapkan oleh 

bank terhadap akad murabahah (Setyaji, 2018). 

2.1.5 Dana Pihak Ketiga 

Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh perusahaan yang 

berasal dari masyarakat, dalam arti masyarakat sebagai individu, perusahaan, 

pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan dan lain-lain (Rodoni, 2009). 

Bahwasanya bank umum kegiatan usahanya menghimpun dana masyarakat dapat 

menyelenggarakan rekening giro (demand deposit). Artinya, fungsi setoran dari 

bank timbul jika nasabah bank menyetorkan uang tunai atau cek-cek ke bank. 

Dengan demikian, semakin banyak nasabah bank melakukan setoran, semakin 

besar persediaan uang tersebut dalam jumlah tertentu dapat digunakan oleh bank 

untuk memberikan pinjaman kepada nasabah atau masyarakat yang 

membutuhkannya (Aziz, 2010). 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi 

adalah pembentukan modal, dimana sumber pengarahan modal dalam negeri yang 

dapat digunakan untuk pembiayaan pebangunan, salah satunya berasal dari 

tabungan masyarakat. Tabungan sukarela berperan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi dimana tabungan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan 

berlangsungnya revolusi industri. 
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Menurut Ismail (2010) Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan 

dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari 

masyarakat meliputi masyarakat individu, maupun usaha, antara lain: 

a. Giro 

Giro adalah bentuk simpanan nasabah yang tidak diberikan bagi hasil, 

dan pengambilan dananya menggunakan cek, biasanya digunakan oleh 

perusahaan atau yayasan dan atau bentuk badan hukum lainnya dalam 

proses keuangan mereka. Dalam giro meskipun pihak bank tidak 

memberikan bagi hasil, namun pihak bank berhak memberikan bonus 

kepada nasabah yang besarnya tidak ditentukan di awal tergantung kepada 

kebijakan bank. 

b. Tabungan 

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, 

tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau investasi dana 

berdasarkan mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat dan 

ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, 

bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. 

Tabungan adalah bentuk simpanan nasabah yang bersifat likuid, hal 

ini memberikan arti produk ini dapat diambil sewaktu-waktu apabila 

nasabah membutuhkan, namun bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah 

penabung kecil. Akan tetapi jenis penghimpunan dana tabungan 

merupakan produk penghimpunan yang lebih minimal biaya bagi pihak 
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bank karena bagi hasil yang ditawarkannya pun kecil namun biasanya 

jumlah nasabah yang menggunakan tabunga lebih banyak daripada produk 

penghimpunan yang lain. 

c. Deposito 

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah 

minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi 

daripada tabungan. Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal 

tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah 

tidak dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah 

disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jau lebih tinggi daripada 

tabungan biasa maupun tabungan berencana. 

Margin murabahah yang ditetapkan disesuaikan dengan dana pihak ketiga 

(DPK) yang terkumpul. Dalam menetapkan margin perlu memperhatikan jumlah 

DPK yang ada untuk menjaga kelikuiditasan dana dan jatuh tempo. Semakin 

banyak DPK yang terhimpun, maka semakin besar kewajiban bank dalam 

memberi nisbah bagi hasil dan margin melalui pembiayaan murabahah. 

2.1.6 Non Performing Financing (NPF) 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia non performing loan (NPL) atau non 

performing financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL ini berlaku untuk bank 

konvensional sedangkan bank syariah menggunakan rasio NPF, sebenarnya NPL 

dan NPF fungsinya sama. Rasio NPL digunakan untuk menilai kredit macet, 

sedangkan NPF untuk pembiayaan macet. Non Performin Financing (NPF) adalah 
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salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk menganalisis atas kualitas aset, 

untuk memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai rill dari aset tersebut 

(Prihadi, 2010). 

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya 

NPF yang baik adalah di bawah 5 persen, jika nilai NPF diatas 5 persen maka 

dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin 

buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah pun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan 

kepada bank lain. 

Non Performing Financing (NPF) merefleksikan besarnya risiko 

pembiayaan yang dihadapi bank, semakin kecil NPF maka semakin kecil pula 

resiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank, sehingga akan memperbaiki 

tingkat ROA bank, sehingga akan mempengaruhi dari kinerja perusahaan 

tersebut.. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbS tanggal 30 

Oktober 2007 rumus NPF adalah sebagai berikut: 

 

 

2.1.7 Murabahah dalam Islam 

Menurut (Usmani, 1999 dalam Ascarya, 2008:85-87) bahwa ciri-ciri atau 

elemen pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:  

1) Pembiayaan murabahah bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. 

𝑁𝑃𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑋100%  
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2) Pembiayaan murabahah adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh 

yang termasuk margin keuntungan diatas biaya perolehan yang disetujui 

bersama. 

3) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan 

murabahah harus memenuhi semua syarat-syarat yang diperlukan untuk 

jual beli yang sah,  syarat-syarat tersebut adalah:  

a. Barang yang diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan. 

b. Barang yang akan diperjualbelikan harus merupkan milik penjual. 

c. Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan 

konstruktif dari penjual. 

d. Jual beli harus langsung dan mutlak. 

e. Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki 

nilai. 

f. Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal 

g. Objek yang diperdagangkan harus dapat di ketahui dan diidentifikasi 

secara spesifik oleh pembeli. 

h. Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak bergantung 

pada suatu syarat atau kemungkinan. 

i. Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan agar jual 

beli sah.  

j. Jual beli harus tanpa syarat, kecuali syarat tersebut dikenal sebagai 

bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan. 
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4) Murabahah tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali 

ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas atau 

barang. 

5) Pemberian pembiayaan harus telah memiliki komoditas atau barang 

sebelum dijual kepada nasabahnya.  

6) Komoditas atau barang harus sudah dalam penguasaan pemberi 

pembiayaan secara fisisk atau konstruktif. 

7) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas atau barang telah 

dikuasai oleh penjual. 

8) Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam murabahah adalah 

komoditas atau barang dibeli dari pihak ketiga.  

2.1.7.1 Sumber Hukum Murabahah 

1) Al-Qur’an 

a) An-Nisa : 29 

َشةً َعي  َٰٓ أَى تَُكَْى تَِجَٰ ِطِل إَِلَّ لَُكن بَۡيٌَُكن بِٱۡلبََٰ ََْٰ اْ أَۡه َْٰٓ ب ٱلَِّزيَي َءاَهٌُْاْ ََل تَۡأُكلُ َِ أَيُّ
َٰٓ يََٰ

َ َكبَى بُِكۡن َسِحيٗوب  اْ أًَفَُسُكۡنۚ إِىَّ ٱَّللَّ َْٰٓ ََل تَۡقتُلُ َّ ٌُكۡنۚ    ٩٢تََشاٖض ّهِ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil 

(tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu” (QS An-nisa : 29). 

Dari penjelasan QS An-nisa: 29 diatas dapat disimpulkan bahwa ayat ini 

menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi 

perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang yang 

beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain 
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dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh syariat islam. Kita boleh melakukan 

transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling 

ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, 

baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Allah menerangkan 

semua ini, sebagai wujud dari kasih sayangnya, karena Allah itu maha kasih 

sayang kepada umatnya. 

b) Al-Baqarah : 275 

 ۚ ُي ِهَي ٱۡلَوّسِ اْ ََل يَقُُْهَْى إَِلَّ َكَوب يَقُُْم ٱلَِّزي يَتََخبَّطَُُ ٱلشَّۡيَطَٰ َْٰ بَ ٱلَِّزيَي يَۡأُكلَُْى ٱلّشِ

اْۚ فَوَ  َْٰ بَ َم ٱلّشِ َحشَّ َّ ُ ٱۡلبَۡيَع  أََحلَّ ٱَّللَّ َّ  
اْْۗ َْٰ بَ اْ إًََِّوب ٱۡلبَۡيُع ِهۡثُل ٱلّشِ َْٰٓ ۡن قَبلُ ُِ ِلَك بِأًََّ ي َجبََٰٓءٍُۥ رََٰ

ئَِك 
َٰٓ لََٰ ّْ ُ َهۡي َعبدَ فَأ َّ  ِۖ أَۡهُشٍُٰٓۥَ إِلَى ٱَّللَّ َّ َِىَٰ فَلََُۥ َهب َسلََف  بَِِّۦ فَٱًتَ ي سَّ ِعَظٞت ّهِ ْۡ َه

ِلذَُّى  ب َخَٰ َِ ُُۡن فِي ُب ٱلٌَّبِسۖ    ٩٧٢أَۡصَحَٰ

Artinya:  “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 

lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 

demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 

sesungguhnya “jual beli itu sama dengan riba! padahal Allah 

telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-

orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya! 

lalu terus berhenti (dari mengambil riba)!, maka baginya apa 

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba)!, maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah : 275) 

 

Dari penjelasan QS Al-Baqarah : 275 diatas dapat disimpulkan bahwa 

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantah hukum-hukum yang 

telah ditetapkan oleh Allah. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya 

firman Allah ini apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk 

mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangakn bagi siapa saja yang 
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kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan Allah, maka mereka akan 

menjadi penghuni neraka yang kekal didalamnya. Jadi dalam islam dalam 

melakukan transaksi jual beli menurut syariat islam maka harus menghindari dari 

riba.  

2) Al-Hadist 

“Dari Abu Sa’id Al-Khudribahwa Rasullullah saw bersabda 

sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-

Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)” 

 

Dari hadist diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa hadist tersebut 

memberikan persyaratan bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan 

dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. 

Segala ketentuuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti 

penentuan harga jual margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan 

lainnya harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan 

bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak. 

“Rasullulah SAW bersabda “Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: 

jual beli secara tangguh, muqoradhah (mudharabah) dan mencampurkan 

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah  tangga bukan untuk 

dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)" 

 

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa dapat dilakukan secara 

tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara 

tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan 

pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan.  
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2.1.7.2 Rukun dan Ketentuan Murabahah 

Menurut (Nurhayati dan Wasilah, 2011:173-175) rukun dan ketentuan 

murabahah, yaitu: 

1) Pelaku, pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), 

sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli 

dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya. 

2) Objek jual beli, harus meliputi: 

a. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal 

b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau 

memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang 

diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kedaluarsa. 

c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual 

d. Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian 

tertentu dimasa depan 

e. Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat 

diidentifikasikan oleh pembeli sehingga tidak ada gharar (ketidak 

pastian) 

f. Barang tersebut dapat diketahui kuantitas dan kualitasnya dengan jelas 

g. Harga barang tersebut jelas maksudnya harga barang yang 

diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli.  

h. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual  
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3) Ijab kabul, pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak 

pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi 

atau menggunakan cara-cara modern.  

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti Judul Penelitian 
Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

Sindy Silvya 

Rosa dan 

Mia 

Kusumawaty 

(2019) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah Dan 

Suku Bunga Bi 

Terhadap 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Perbankan 

Syariah (Studi 

Pada BUS Di 

Indonesia) 

Variabel 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Dan Suku 

Bunga B 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Suku Bunga 

Bi tidak 

berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan 

Pembiayaan 

Murabahah 

berpengaruh 

terhadap 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

- Tidak ada 

variabel biaya 

operasional 

dan NPF 

 

 

 

Mizan 

(2017) 

DPK, CAR, 

NPF, DER, dan 

ROA Terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pada Bank 

Umum Syariah 

Variabel 

Independen: 

DPK, CAR, 

NPF, DER, 

dan ROA 

 

Variabel 

Dependen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

NPF 

berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan 

CAR, ROA, 

DER tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pembiayaan 

Murabahah 

- Tidak ada 

variabel biaya 

operasional 

 

 

Fidyah 

(2017) 

Analisis 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Pada Bank 

Muamalat 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Biaya 

Overhead, 

Profit Target, 

dan Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

Biaya 

overhead, dan 

profit target 

berpengaruh 

signifikan, 

sedangkan 

Volume 

Pembiayaan 

- Tidak ada 

variabel dana 

pihak ketiga, 

dan biaya 

operasional 
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Variabel 

Dependen: 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Murabahah 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Muharis 

Jajuli 

(2017) 

Pengaruh 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Biaya 

Operasional, 

Inflasi dan BI 

Rate, Terhadap 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

(Studi Pada 

Bank-Bank 

Syariah Periode 

2012-2016) 

Variabel 

Independen: 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Biaya 

Operasional, 

Inflasi dan BI 

Rate 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah, 

Biaya 

Operasional, 

Inflasi dan BI 

Rate 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Margin 

Pembiayaan 

Murabahah 

-Tidak ada 

variabel dana 

pihak ketiga 

 

 

Astri 

Arumdhani 

dan Septiani 

R. 

(2012) 

Pengaruh 

Pembiayaan 

Murabahah dan 

Tingkat Suku 

Bunga BI 

Terhadap 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Pada PT Bank 

Syariah Mandiri 

Variabel 

Independen: 

Pembiayaan 

Murabahah 

dan Tingkat 

Suku 

 

Variabel 

Dependen: 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

Pembiayaan 

Murabahah, 

dan Tingkat 

Suku 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Margin 

Pembiayaan 

Murabahah 

-Tidak ada 

variabel dana 

pihak ketiga 

dan NPF 

 

 

Sumber: Penelitian Terdahulu 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

   

 

   

 

   

          

 

 

 

      

2.4 Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Margin 

Murabahah 

Biaya operasional menurut Setyaji (2018) merupakan semua biaya yang 

dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari biaya tenaga kerja, 

biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan 

H1 

H2 

H3 

Biaya 

Operasional 

(X1) 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

(X2) 

Dana Pihak 

Ketiga 

(X3) 

NPF 

(X4) 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

(Y) 

H4 
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aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasional bank atau 

dengan kata lain biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh 

bank dalam menjalankan operasionalnya baik dalam menghimpun dana maupun 

menyalurkan dana. Bank perlu memperhatikan biaya operasional yang 

dikeluarkannya dalam penetapan profit margin agar dapat meningkatkan 

pendapatan margin murabahah. Hal ini juga dilakukan agar bank tidak mengalami 

kerugian dan dapat memperoleh keuntungan yang optimal sehingga dapat tetap 

beroperasi. 

Hasil penelitian biaya operasional terhadap margin murabahah pada 

penelitian Jaluji (2017) menyatakan biaya operasional berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan hasil penelitian dari 

Setyaji (2018) menyatakan biaya operasional tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan margin murabahah. Berdasarkan penjabaran diatas, maka di ajukan 

hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 

H1: Diduga Biaya Operasional  Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Pendapatan Margin Murabahah 

2.4.2 Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan 

Margin Murabahah 

Volume pembiayaan murabahah akan berpengaruh terhadap jalannya 

pembiayaan murabahah dan pendapatan yang akan diperoleh dari pembiayaan 

murabahah tersebut karena dari kegiatan penyaluran dana dalam bentuk 

pembiayaan murabahah akan dihasilkan keuntungan atau yang disebut dengan 

margin murabahah (Purwanti, 2013). Oleh karena itu volume pembiayaan 
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murabahah memegang peranan penting dalam pembiayaan tersebut. Volume 

pembiayaan murabahah merupakan jumlah pembiayaan berskema murabahah 

yang diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu. Volume 

pembiayaan murabahah yang berjalan tidak produktif dapat membuat volume 

pembiayaan tersebut tidak berkontribusi terhadap pendapatan margin murabahah. 

Namun bila volume pembiayaan berjalan produktif maka setiap kenaikan dari 

volume pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah 

besarnya margin yang diterima oleh bank. 

Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan murabahah 

memiliki pengaruh terhadap pendapatan margin murabahah, apabila pembiayaan 

murabahah disalurkan oleh bank dalam jumlah yang tinggi maka pendapatan 

margin murabahah yang akan diterima bank pun akan semakin bertambah. Dan 

sebaliknya apabila tingkat penyaluran pembiayaan murabahah rendah maka 

pendapatan margin murabahah yang akan diterima bank pun akan rendah.  

Hasil penelitian volume pembiayaan murabahah terhadap margin 

murabahah pada penelitian Jaluji (2017) dan Setyaji (2018) menyatakan volume 

pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan 

margin murabahah, sedangkan hasil penelitian dari Fidyah (2017) menyatakan 

volume pembiayaan murabahah tidak berpengaruh terhadap pendapatan margin 

murabahah. Berdasarkan penjabaran diatas, maka di ajukan hipotesis kedua 

adalah sebagai berikut: 

H2: Diduga Volume Pembiayaan Murabahah  Berpengaruh Signifikan 

Terhadap Pendapatan Margin Murabahah 
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2.4.3 Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pendapatan Margin 

Murabahah 

Dana Pihak Ketiga (DPK), dalam perbankan syariah DPK dapat berbentuk 

giro, tabungan dan deposito. Bank berkewajiban untuk menjaga kelikuiditasan 

dana ini dan berkewajiban untuk memberi insentif atau bonus kepada para pemilik 

dana. Semakin kompetitifnya dunia perbankan, insentif atau bonus dapat 

diberikan sesuai kebijakan dari bank syariah yang bersangkutan (Hasan, 2014). 

Pembiayaan murabahah merupakan produk yang ideal bagi bank syariah dalam 

menyalurkan DPK, disamping risiko yang kecil, bank syariah juga harus menjaga 

kelikuiditasan dana ini, karena dana ini dapat diambil kapan saja oleh pemilik 

dana.  

Semakin banyak dana pihak ketiga yang terhimpun, semakin besar pula 

kewajiban bank dalam memberi nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil yang 

dibagikan kepada pemilik dana diperoleh dari laba dari setiap kegiatan usaha, 

termasuk pembiayaan murabahah melalui marginnya. Oleh karena itu, dalam 

menetapkan margin yang diberikan, manajemen bank harus memperhatikan DPK 

yang telah terhimpun. 

Hasil penelitian dana pihak ketiga terhadap margin murabahah pada 

penelitian Anik (2016) dan Wahyudi (2017) menyatakan dana pihak ketiga 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah, sedangkan hasil 

penelitian dari Arum (2018) menyatakan dana pihak ketiga tidak berpengaruh 

terhadap margin murabahah. Berdasarkan penjabaran diatas, maka di ajukan 

hipotesis ketiga adalah sebagai berikut: 
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H3: Diduga Dana Pihak Ketiga  Berpengaruh Signifikan Terhadap 

Pendapatan Margin Murabahah 

2.4.4 Pengaruh NPF Terhadap Pendapatan Margin Murabahah 

Non performing loan (NPL) atau non performing financing (NPF) adalah 

kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, 

diragukan, dan macet. NPL ini berlaku untuk bank konvensional sedangkan bank 

syariah menggunakan rasio NPF, sebenarnya NPL dan NPF fungsinya sama. 

Rasio NPL digunakan untuk menilai kredit macet, sedangkan NPF untuk 

pembiayaan macet. Non Performin Financing (NPF) adalah salah satu rasio 

keuangan yang digunakan untuk menganalisis atas kualitas aset, untuk 

memastikan kualitas aset yang dimiliki bank dan nilai rill dari aset tersebut 

(Prihadi, 2010). 

Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya 

NPF yang baik adalah di bawah 5 persen, jika nilai NPF diatas 5 persen maka 

dapat dikatakan tidak sehat karena semakin tinggi rasio ini maka akan semakin 

buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan 

bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi 

bermasalah pun semakin besar. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan 

kepada bank lain. Berdasarkan penjabaran diatas, maka di ajukan hipotesis 

keempat adalah sebagai berikut: 

H4: Diduga NPF  Berpengaruh Signifikan Terhadap Pendapatan Margin 

Murabahah 
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BAB III  

  METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini meneliti dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan margin murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan 

NPF sebagai variabel moderasi. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif 

dengan metode descriptive explanatory research. Penelitian kuantitatif yaitu 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism yang di gunakan untuk 

meneliti pada populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2012:7). Explanatory 

research merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel-

variabel penelitian dan pengujian hipotesa yang telah dirumuskan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2011:74).  Adapun populasi dari penelitian ini adalah Bank Umum 

Syariah periode 2016-2020. Adapun jumlah populasi Bank Umum Syariah pada 

periode 2020 yaitu sebanyak 14 bank. 
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Tabel 3.1 

Daftar Bank Umum Syariah Indonesia 

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Bank Aceh Syariah 

2 PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah 

3 PT. Bank Muamalat Indonesia 

4 PT. Bank Victoria Syariah 

5 PT. Bank BRI Syariah 

6 PT. Bank Jabar Banten Syariah 

7 PT. Bank BNI Syariah 

8 PT. Bank Syariah Mandiri 

9 PT. Bank Mega Syariah 

10 PT. Bank Panin Dubai Syariah 

11 PT. Bank Syariah Bukopin 

12 PT. BCA Syariah 

13 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

14 PT. Maybank Syariah Indonesia 

 Sumber: OJK, 2021 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Adapun prosedur penyampelan pada penelitian ini 

adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah sampling purposive. Teknik sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono, 2011:79). Teknik ini 

digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 

sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Indonesia 

2. Bank Umum Syariah yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan pada periode penelitian 2016-2020 
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3. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan 

dalam variabel penelitian ini 

 

Tabel 3.2 

Kriteria Penentuan Sampel 

No. Kriteria 

Tidak 

Sesuai 

Kriteria 

Sesuai 

Kriteria 

1 
Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK 

Indonesia 
 14 

2 

Bank Umum Syariah yang secara rutin 

mempublikasikan laporan keuangan tahunan 

pada periode penelitian 2016-2020 

(3) 11 

3 

Bank Umum Syariah yang memiliki 

kelengkapan data yang dibutuhkan dalam 

variabel penelitian ini 

(4) 7 

Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel  7 

Sumber: Data Olahan 

Tabel 3.3 

Bank Syariah Yang Dijadikan Sampel 

No Nama Bank 

1 Bank Syariah Mandiri 

2 Bank BNI Syariah 

3 Bank BRI Syariah 

4 Bank BCA Syariah 

5 Bank Syariah Muamalat Indonesia 

6 Bank Syariah Bukopin 

7 Bank Victoria Syariah 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data 

yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh 

peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi 



38 
 

 
 

laporan tahun 2016-2020. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.bi.go.id dan situs perusahaan yang dijadikan sampel. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

keuangan dan data lain yang diperlukan. Data pendukung pada penelitian ini 

adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 

pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) variabel, yang terdiri dari 

tiga variabel independen, satu variabel moderasi, dan satu variabel dependen. 

Adapun masing-masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas Biaya 

Operasional, Volume Pembiayaan Murabahah, dan Dana Pihak Ketiga, 

sedangkan variabel moderasinya adalah non performing financing (NPF). 

Variabel dependennya adalah Pendapatan Margin Murabahah. Berikut diuraikan 

definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dengan operasional dan cara 

pengukurannya. 

3.5.1 Pendapatan Margin Murabahah 

Pendapatan margin murabahah adalah penerimaan dana (arus masuk 

bruto) baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dari perhitungan 
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persentase keuntungan yang timbul dari transaksi murabahah yang besarnya telah 

ditentukan pada awal akad sesuai dengan kesempatan yang tercantum dalam 

perjanjian pembiayaan. Menurut Jajuli (2017) pendapatan margin murabahah 

dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

 

 

3.5.2 Biaya Operasional 

Menurut Nugroho (2005) dalam Setyaji (2018) biaya operasional adalah 

biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam kegiatan operasionalnya terdiri dari 

biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya 

pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya yang terkait dengan 

operasinal bank syariah. Menurut Setyaji (2018) biaya operasional dapat diukur 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

3.5.3 Volume Pembiayaan Murabahah 

Volume pembiayaan murabahah adalah Pembiayaan murabahah adalah 

akad jual beli dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan 

yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang 

tersebut kepada pembeli. Volume pembiayaan murabahah dihitung dengan 

menggunakan rumus berikut (Setyaji, 2018): 

 

Pendapatan margin 𝑚𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ =  𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝑀𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎ℎ𝑎ℎ 

BOP = Biaya Tenaga Kerja + Biaya Administrasi dan Umum + Biaya 

Penyusutan + Biaya Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif + 

Biaya Lainnya 
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3.5.4 Dana Pihak Ketiga 

Menurut Ismail (2010) Dana Pihak Ketiga biasanya lebih dikenal dengan 

dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari 

masyarakat meliputi masyarakat individu, maupun usaha. Dana pihak ketiga 

merupakan dana yang bersumber dari masyarakat individu maupun badan usaha 

dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Dana pihak 

ketiga merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasional suatu 

bank yang dapat digunakan bank dalam membiayai kegiatan operasionalnya dari 

sumber dana ini. Perhitungan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut, 

perhitungan menurut Ismail (2010) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

3.5.5 Non Performing Financing (NPF) 

Menurut Kamus Bahasa Indonesia non performing loan (NPL) atau non 

performing financing (NPF) adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang 

berklarifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet. NPL ini berlaku untuk bank 

konvensional sedangkan bank syariah menggunakan rasio NPF, sebenarnya NPL 

dan NPF fungsinya sama. Rasio NPL digunakan untuk menilai kredit macet, 

sedangkan NPF untuk pembiayaan macet.  Menurut Surat Edaran Bank Indonesia 

No. 9/24/DPbS tanggal 30 Oktober 2007 rumus NPF adalah sebagai berikut: 

 

VP Murabahah = Piutang Murabahah – Pendapatan margin Murabahah 

yang ditangguhkan - Penyisihan Penghapusan Aktiva 

Produktif  

DPK = Tabungan + Giro + Deposito 
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3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metode regresi linier berganda, dibantu dengan 

program pengolah data statistik yang dikenal dengan SPSS 26. Metode-metode 

yang digunakan yaitu: 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata 

(mean), dan standar deviasi. Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan 

gambaran mengenai distribusi dan perilaku data sampel tersebut. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

  

𝑁𝑃𝐹 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
𝑋100%  
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1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah dalam model regresi 

variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi 

normal atau mendekati normal.Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:161). Dalam penelitian ini, uji 

normalitas menggunakan kolmogrov-sminorv test yaitu jika p-value nya 

menunjukkan lebih besar dari 0,05 berarti hipotesis diterima atau terdistribusi 

normal. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018:137). Jika varians dari 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentupada grafik scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED. 

3) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2018:107). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model 

regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). 
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Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat 

multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

4) Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2018:121) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji 

apakah dalam metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggangu pada 

periode t dengan kesalahan dengan periode t-1 (sebelumnya). Jika tidak terjadi 

korelasi, maka dinamakan adanya problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai durbin-

watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a) 0 < d < dL maka tidak ada autokorelasi positif (ditolak) 

b) dL ≤ d ≤ dU maka tidak ada autokorelasi positif (no decision) 

c) 4-dL < d < 4 maka tidak ada autokorelasi negatif (ditolak) 

d) 4-dU ≤ d ≤ 4-dL maka tidak ada autokorelasi negatif (no decision) 

e) dU < d < 4-dU maka tidak ada autokrelasi positif dan negatif (diterima) 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan 

keputusan menerima atau menolak hipotesis. Uji hipotesis dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji hipotesis yang 

dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. 

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini untuk mengetahui variabel independen yaitu Inventory 

Intensity (X1), Profitabilitas (X2) dan Leverage (Xʒ) terhadap Agresivitas Pajak 
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(Y). Persamaan regresi linier berganda atas empat variabel bebas terhadap 

variabel tidak bebas umum regresi berganda sebagai berikut: 

Y= α + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit 

Keterangan : 

Y  = Pendapatan Margin Murabahah 

X1it  = Biaya Operasional 

X2it  = Volume Pembiayaan Murabahah 

X3it  = Dana Pihak Ketiga 

X4it  = NPF 

α  = Konstanta 

eit  = Eror atau Variabel gangguan 

β1, β2, β3, β4  = Koefisien regresi 

2) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2018:98).  Adapun syarat penerimaan atau penolakan 

hipotesis sebagai berikut: 

a. Jika sig. < 0,05, maka hipotisis diterima. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai sig. > 0,05, maka hipotisis ditolak. Hal ini menunjukan bahwa 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen. 

3) Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2018:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang 
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kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabelindependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

 

  



 

62 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, 

volume pembiayaan murabahah, dan dana pihak ketiga terhadap pendapatan 

margin murabahah dengan NPF sebagai mediasi di Bank Umum Syariah periode 

2016-2020. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab 

sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin 

murabahah. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya biaya operasional 

dapat mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan margin murabahah. 

2. Volume pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan margin murabahah. Hasil ini menjelaskan semakin besar 

volume pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi dan meningkatkan 

pendapatan margin murabahah. 

3. Dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin 

murabahah. Hasil ini menjelaskan besar atau kecilnya dana pihak ketiga  

dapat mempengaruhi dan meningkatkan pendapatan margin murabahah. 

4. NPF berpengaruh signifikan terhadap pendapatan margin murabahah. 

Hasil ini menjelaskan semakin besar NPF dapat mempengaruhi dan 

menurunkan pendapatan margin murabahah. 
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5.2  Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya: 

1. Disarankan pada Bank Umum Syariah dapat meningkatkan margin 

pembiayaan murabahah  dengan mempertimbangkan biaya operasional, 

DPK, NPF dan volume pembiayaan murabahah sebagai dasar penyaluran 

pembiayaan agar mengurangi resiko dari kerugian. 

2. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model dan 

indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat menjadi 

lebih generalisasi. 
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TABULASI DATA PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH 

NO Perusahaan Tahun  Pendapatan Margin Murabahah 

1 BCA Syariah 2016  Rp                            195.526.242.169  

  2017  Rp                            190.517.117.746  

  2018  Rp                            187.363.716.447  

  2019  Rp                            184.390.455.778  

  2020  Rp                            153.501.338.177  

2 BNI Syariah 2016  Rp                         1.891.261.000.000  

  2017  Rp                         2.090.204.000.000  

  2018  Rp                         2.212.338.000.000  

  2019  Rp                         2.322.925.000.000  

  2020  Rp                         2.169.809.000.000  

3 BRI Syariah 2016  Rp                         1.534.570.000.000  

  2017  Rp                         1.508.223.000.000  

  2018  Rp                         1.481.574.000.000  

  2019  Rp                         1.468.853.000.000  

  2020  Rp                         2.184.708.000.000  

4 Mandiri Syariah 2016  Rp                         4.048.482.276.254  

  2017  Rp                         4.335.905.000.000  

  2018  Rp                         4.565.821.000.000  

  2019  Rp                         4.776.408.000.000  

  2020  Rp                         4.806.629.000.000  

5 Syariah Bukopin 2016  Rp                            241.307.338.757  

  2017  Rp                            194.726.655.911  

  2018  Rp                            167.456.052.518  

  2019  Rp                            172.634.826.167  

  2020  Rp                            109.480.878.944  

6 Syariah Muamalat 

Indonesia 
2016  Rp                         1.655.868.223.000  

  2017  Rp                         1.501.342.184.000  

  2018  Rp                         1.471.094.206.000  

  2019  Rp                         1.178.213.058.000  

  2020  Rp                         1.164.309.103.000  

7 Victoria Syariah 2016  Rp                              29.043.474.457  

  2017  Rp                              25.332.378.995  

  2018  Rp                              31.254.020.624  

  2019  Rp                              29.518.331.679  

  2020  Rp                              18.471.000.000  

 

  



 
 

 

TABULASI DATA BIAYA OPERASIONAL 

NO Perusahaan Tahun  Biaya Operasional 

1 BCA Syariah 2016  Rp              169.269.525.719  

  2017  Rp              179.270.436.868  

  2018  Rp              186.331.067.692  

  2019  Rp              286.932.820.282  

  2020  Rp              333.111.125.004  

2 BNI Syariah 2016  Rp           1.306.363.000.000  

  2017  Rp           1.293.570.000.000  

  2018  Rp           1.587.270.000.000  

  2019  Rp           1.820.264.000.000  

  2020  Rp           2.086.857.000.000  

3 BRI Syariah 2016  Rp           1.487.435.000.000  

  2017  Rp           1.632.115.000.000  

  2018  Rp           1.819.916.000.000  

  2019  Rp           2.129.886.000.000  

  2020  Rp           2.742.948.000.000  

4 Mandiri Syariah 2016  Rp           4.545.260.932.052  

  2017  Rp           5.218.590.000.000  

  2018  Rp           5.794.548.000.000  

  2019  Rp           5.460.048.000.000  

  2020  Rp           6.156.216.000.000  

5 Syariah Bukopin 2016  Rp              245.095.327.451  

  2017  Rp              241.467.078.323  

  2018  Rp              236.395.520.947  

  2019  Rp              197.292.793.728  

  2020  Rp              183.145.345.755  

6 Syariah Muamalat 

Indonesia 
2016  Rp           1.709.128.805.000  

  2017  Rp           1.614.484.157.000  

  2018  Rp           1.721.801.104.000  

  2019  Rp           1.550.287.746.000  

  2020  Rp           1.345.475.291.000  

7 Victoria Syariah 2016  Rp                77.754.230.254  

  2017  Rp                49.712.291.995  

  2018  Rp                56.194.979.261  

  2019  Rp                53.231.947.472  

  2020  Rp                54.004.000.000  

 

  



 
 

 

TABULASI DATA VOLUME PEMBIAYAAN MURABAHAH 

NO Perusahaan  Tahun Volume Pembiayaan Murabahah 

1 BCA Syariah 2016  Rp                           1.521.996.856.926  

  2017  Rp                           1.593.692.410.043  

  2018  Rp                           1.706.939.666.581  

  2019  Rp                           1.619.734.900.402  

  2020  Rp                           1.360.245.771.443  

2 BNI Syariah 2016  Rp                         15.230.367.000.000  

  2017  Rp                         16.557.178.000.000  

  2018  Rp                         18.201.807.000.000  

  2019  Rp                         19.193.843.000.000  

  2020  Rp                         20.247.342.000.000  

3 BRI Syariah 2016  Rp                         10.783.173.000.000  

  2017  Rp                         10.891.386.000.000  

  2018  Rp                         11.578.420.000.000  

  2019  Rp                         13.582.015.000.000  

  2020  Rp                         23.657.323.000.000  

4 Mandiri Syariah 2016  Rp                         36.198.341.933.031  

  2017  Rp                         36.233.737.000.000  

  2018  Rp                         38.355.135.000.000  

  2019  Rp                         40.172.108.000.000  

  2020  Rp                         45.855.667.000.000  

5 Syariah Bukopin 2016  Rp                           2.268.908.181.260  

  2017  Rp                           1.775.668.334.955  

  2018  Rp                           1.542.216.255.766  

  2019  Rp                           1.574.037.732.325  

  2020  Rp                           1.186.007.158.967  

6 Syariah Muamalat 

Indonesia 
2016  Rp                         17.476.618.897.000  

  2017  Rp                         19.746.267.058.000  

  2018  Rp                         16.632.221.693.000  

  2019  Rp                         14.138.127.775.000  

  2020  Rp                         12.880.811.459.000  

7 Victoria Syariah 2016  Rp                              259.767.694.726  

  2017  Rp                              325.631.988.276  

  2018  Rp                              243.560.441.515  

  2019  Rp                              219.540.543.553  

  2020  Rp                              221.008.000.000  

 

  



 
 

 

TABULASI DATA DANA PIHAK KETIGA 

NO Perusahaan  Tahun DPK 

1 BCA Syariah 2016  Rp                         368.658.413.077  

  2017  Rp                         660.195.962.531  

  2018  Rp                         669.738.612.846  

  2019  Rp                      1.328.770.228.488  

  2020  Rp                      1.334.847.465.598  

2 BNI Syariah 2016  Rp                      4.079.084.000.000  

  2017  Rp                      5.970.787.000.000  

  2018  Rp                      8.835.445.000.000  

  2019  Rp                    11.940.404.000.000  

  2020  Rp                    16.026.089.000.000  

3 BRI Syariah 2016  Rp                      5.306.321.000.000  

  2017  Rp                      6.518.996.000.000  

  2018  Rp                      7.881.047.000.000  

  2019  Rp                      8.981.586.000.000  

  2020  Rp                    15.576.470.000.000  

4 Mandiri Syariah 2016  Rp                      9.510.850.468.148  

  2017  Rp                    11.698.718.000.000  

  2018  Rp                    12.534.009.000.000  

  2019  Rp                    16.704.162.000.000  

  2020  Rp                    28.880.692.000.000  

5 Syariah Bukopin 2016  Rp                         731.448.248.775  

  2017  Rp                         774.087.541.207  

  2018  Rp                         706.543.297.004  

  2019  Rp                         633.119.401.073  

  2020  Rp                         398.252.306.884  

6 Syariah Muamalat 

Indonesia 
2016  Rp                      5.513.455.486.000  

  2017  Rp                      6.349.267.739.000  

  2018  Rp                      6.030.144.009.000  

  2019  Rp                      7.003.756.176.000  

  2020  Rp                      7.359.213.980.000  

7 Victoria Syariah 2016  Rp                           37.132.349.505  

  2017  Rp                           37.470.907.555  

  2018  Rp                           41.421.592.792  

  2019  Rp                           23.294.654.259  

  2020  Rp                         251.345.000.000  

 

  



 
 

 

TABULASI NON PERFORMING FINANCING 

NO Perusahaan  Tahun Total Pembiayaan Bermasalah Jumlah Pembiayaan NPF 

1 BCA Syariah 2016  Rp                        29.562.018.779   Rp    3.168.639.891.351  0,009 

  2017  Rp                        44.813.786.904   Rp    3.653.685.265.869  0,012 

  2018  Rp                      337.994.344.034   Rp    4.381.826.230.086  0,077 

  2019  Rp                      265.984.344.346   Rp    5.120.190.629.543  0,052 

  2020  Rp                      177.928.264.071   Rp    5.073.604.668.911  0,035 

2 BNI Syariah 2016  Rp                   1.681.348.000.000   Rp  20.371.530.000.000  0,083 

  2017  Rp                   1.758.180.000.000   Rp  23.535.030.000.000  0,075 

  2018  Rp                   2.024.835.000.000   Rp  28.040.831.000.000  0,072 

  2019  Rp                   2.284.337.000.000   Rp  32.362.289.000.000  0,071 

  2020  Rp                   1.779.868.000.000   Rp  32.883.389.000.000  0,054 

3 BRI Syariah 2016  Rp                   1.452.451.000.000   Rp  17.743.973.000.000  0,082 

  2017  Rp                   1.634.544.000.000   Rp  17.864.868.000.000  0,091 

  2018  Rp                   1.599.066.000.000   Rp  20.178.400.000.000  0,079 

  2019  Rp                   2.127.174.000.000   Rp  25.785.786.000.000  0,082 

  2020  Rp                   2.608.782.000.000   Rp  38.950.888.000.000  0,067 

4 Mandiri 

Syariah 
2016  Rp                   6.586.643.818.360   Rp  54.659.275.961.006  0,121 

  2017  Rp                   5.582.514.000.000   Rp  59.890.293.000.000  0,093 

  2018  Rp                   4.024.126.000.000   Rp  67.144.073.000.000  0,060 

  2019  Rp                   2.851.769.000.000   Rp  75.175.342.000.000  0,038 

  2020  Rp                   3.629.920.000.000   Rp  83.226.424.000.000  0,044 

5 Syariah 

Bukopin 
2016  Rp                      481.099.474.583   Rp    4.792.317.385.422  0,100 

  2017  Rp                      767.905.352.053   Rp    4.528.234.718.904  0,170 

  2018  Rp                      617.016.565.649   Rp    4.240.971.082.624  0,145 

  2019  Rp                      703.599.645.575   Rp    4.672.446.461.844  0,151 

  2020  Rp                   1.117.738.619.296   Rp    4.010.243.177.049  0,279 

6 Syariah 

Muamalat 

Indonesia 

2016  Rp                   5.567.297.852.000   Rp  39.786.878.337.000  0,140 

  2017  Rp                   7.968.753.361.000   Rp  41.084.700.948.000  0,194 

  2018  Rp                   5.330.931.919.000   Rp  34.368.960.373.000  0,155 

  2019  Rp                   6.047.214.120.000   Rp  29.682.812.605.000  0,204 

  2020  Rp                   6.728.910.160.000   Rp  28.877.694.982.000  0,233 

7 Victoria 

Syariah 
2016  Rp                      212.855.733.528   Rp    1.209.373.367.786  0,176 

  2017  Rp                      180.443.654.107   Rp    1.257.843.733.526  0,143 

  2018  Rp                      197.372.283.980   Rp    1.230.719.350.317  0,160 

  2019  Rp                        90.299.524.766   Rp    1.229.148.910.489  0,073 

  2020  Rp                      125.608.000.000   Rp    1.172.790.000.000  0,107 

 

  



 
 

 

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pendapatan 

Margin 

Murabahah 

35 18471000000 4806629000000 1437116025103.51 1501071777898.900 

Biaya 

Operasional 

35 49712291995 6156216000000 1587762072165.80 1782443158059.973 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

35 219540543553 45855667000000 13000881307193.40 13271866750780.160 

Dana Pihak 

Ketiga 

35 23294654259 28880692000000 6019909252564.06 6490043198255.338 

NPF 35 .0093 .2787 .106517 .0625174 

Valid N 

(listwise) 

35 
    

 

 

HASIL ASUMSI KLASIK 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 Mean -.0000929 

Std. Deviation 187379353936.63140000 

Most Extreme Differences Absolute .070 

Positive .070 

Negative -.069 

Test Statistic .070 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d

 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 

  



 
 

 

2. Uji Multikolinieritas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Biaya Operasional .247 1.418 

Volume Pembiayaan Murabahah .237 2.694 

Dana Pihak Ketiga .190 5.271 

NPF .868 1.152 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 
 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .992
a
 .984 .982 199480555241.033 1.856 

a. Predictors: (Constant), NPF, Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak 

Ketiga, Biaya Operasional 

b. Dependent Variable: Pendapatan Margin Murabahah 

  



 
 

 

HASIL REGRESI LINIER BERGANDA 

 

Model Summary
b
 

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

1 .992
a
 .984 .982 199480555241.033 

a. Predictors: (Constant), NPF, Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak 

Ketiga, Biaya Operasional 

b. Dependent Variable: Pendapatan Margin Murabahah 

 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regressio

n 

75415585644177050000000000.

000 

4 18853896411044262000000000.

000 

473.80

5 

.000
b
 

Residual 1193774757578123300000000.0

00 

3

0 

39792491919270776000000.000 
  

Total 76609360401755170000000000.

000 

3

4 
   

a. Dependent Variable: Pendapatan Margin Murabahah 

b. Predictors: (Constant), NPF, Volume Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga, Biaya 

Operasional 

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 219500230371.913 85219266397.302  2.576 .015 

Biaya Operasional .187 .089 .222 2.106 .044 

Volume Pembiayaan 

Murabahah 

.096 .013 .850 7.219 .000 

Dana Pihak Ketiga -.025 .012 -.107 -2.049 .049 

NPF -1691036807333 587451326368 -.070 -2.879 .007 

a. Dependent Variable: Pendapatan Margin Murabahah 
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