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ABSTRAK 

Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam 

perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu faktornya yaitu 

mark-up/margin (keuntungan). Margin dalam pembiayaan murabahah adalah 

keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu barang 

dalam transaksi murabahah tersebut. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah faktor overhead cost, 

bagi hasil (DPK), dan volume pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi 

penetapan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah?. Tujuan 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 

penetapan margin overhead cost, bagi hasil dana pihak ketiga dan volume 

pembiayaan murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah. Dan untuk 

mengetahui faktor-faktor mana yang paling dominan mempengaruhi penetapan 

margin murabahah pada pembiayaan rumah. Jenis penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, populasi sekaligus sampel penelitian ini adalah Bank 

Syariah Mandiri. Data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan 

keuangan bulanan yang diperoleh dari website resmi bank. Teknik yang 

digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria bank umum syariah yang 

telah mempublikasi laporan keuangan bulanan selama priode Jan 2012-Feb 2015. 

Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan 

melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji hipotesis yang digunakan adalah 

uji F, uji T dan koefisien determinasi Adjusted R
2
 dengan taraf signifikan sebesar 

5%.   

Dalam penelitian ini hasil uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji 

heteroskedastisitas tidak ditemukan variabel yang menyimpangdari aturan asumsi 

klasik. Hasil uji F menunjukan bahwa secara slimutan variabel overhead cost, 

B.DPK, Volume Pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap 

penetapan margin murabahah dengan nilai signifikan sebesar 0,000. Sedangkan 

secara parsial menunjukan bahwa variabel overhead cost dan volume pembiayaan 

murabahah berpengaruh signifikan posistif terhadap penetapan margin 

murabahah,  sedangkan variabel B.DPK tidak berpengaruh signifikan positif 

terhadap penetapan margin murabahah. Koefisien determinasi Adjusted R
2
 

sebesar 0,750 atau 75% yang artinya ketiga variabel independen dapat variasi dari 

variabel terikat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 

Kata Kunci: Margin Murabahah, Overhead Cost, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Volume Pembiayaan Murabahah. 

 

 







MOTTO 

 

نَّ 
ِ
َ ۖ ا وا اَّللَّ َّقُ َواِن ۚ َوات ْد ُع ْ ل ِ َوا ْْث

ِ
َْل ُوا عَََل ا اَون عَ َ ََل ت َوٰى ۖ َو قْ َّ ت ل ِ َوا ِبّ ْ ل ُوا عَََل ا اَون َع َ َوت

اِب  قَ ِع ْ ل يُد ا ِد َ َش  اَّللَّ

 

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Dalam rangka mempertegas pokok bahasan dalam penelitian ini guna 

mendapat gambaran yang jelas dalam memahami judul skripsi ini maka 

penulis merasa untuk menjelaskan pengertian istilah yang terkandung dalam 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin 

Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah”. Dengan adanya 

penjelasan yang terkandung dalam istilah judul tersebut diharapkan dapat 

menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam menentukan bahan kajian 

selanjutnya. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah 

sebagai berikut :   

1. Analisis  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu pristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya.
1
 

2. Faktor-faktor  

Adalah hal (keadaan, pristiwa) yang ikut menyebabkan 

(mempengaruhi) terjadinya sesuatu.
2
 Faktor-faktor yang mempengaruhi 

                                                             
      1 Hamzah Ahmad, Nanda Santoso.  Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar Mulya, 

1996),  hlm. 21 



2 
 

penetapan margin baik dalam faktor internal maupun eksternal yakni 

dalam biaya overhead, DPK, volume pembiayaan murabahah. 

3. Penetapan Margin Murabahah  

Penetapan adalah proses atau cara tindakan sepihak menentukan kaidah 

hukum konkret yang berlaku.  

Margin adalah penambahan harga di atas harga beli bank dari pemasok 

(cost price).
3
 

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang 

ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.
4
 

4. Pembiayaan Kepemilikan Rumah  

Pembiayaan Kepemilikan Rumah adalah pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 

(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan 

sistem murabahah. Pembiayaan ini biasa disebut dalam bank Syariah 

Mandiri yakni pembiayaan Griya.
5
 

Dari penjelasan diatas dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis 

                                                                                                                                                                       
      

2
 Kamus Pintar Bahasa Indonesia//KBBI.web.id/  

      3 Sutan Remi Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya, 

Edisi Pertama (Jakarta: Kencana 2014), hlm.212 

     
4
 Muhammad, Manajemen Keuangan Syari’ah Analisis Fiqh Dan Keuangan, Cetakan Pertama 

(Yogyakarta: UPP STIM YKPN 2014), hlm.271 

      
5
 Consumer Banking, (On-line) tersedia di : www.Banksyariahmandiri.co.id (08 September 

2017) 

http://www.banksyariahmandiri.co.id/
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faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penetapan margin murabahah  

pada pembiayaan kepemilikan rumah di BSM.   

B. Alasan Memilih Judul  

Adapun alasan dipilihnya judul penelitian ini berdasarkan alasan secara 

objektif dan secara subjektif adalah sebagai berikut: 

1. Secara Objektif  

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. salah satu 

produk pembiayaan yang paling banyak diminati masyarakat adalah 

pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan jual beli barang dengan 

dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait dengan harga pokok 

pembelian dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan 

margin baik dari faktor internal dan eksternal yang terjadi didalam Bank 

Syariah Mandiri. 

2. Secara Subjektif 

a. Judul tersebut menarik untuk diteliti, terlebih judul yang diajukan 

sesuai dengan bidang keilmuan yang sedang penulis pelajari saat ini, 

yakni berhubungan dengan jurusan perbankan. 

b. Penelitian ini mampu untuk diselesaikan oleh penulis mengingat adanya 

ketersediaan bahan literatur yang cukup memadai serta data dan 

informasi lainnya yang berkaitan dengan penelitian baik dari data 



4 
 

primer dan data skunder memiliki kemudahan akses bagi penulis dan 

letak objek yang mudah di jangkau. 

c. Peneliti ingin mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Penetapan Margin Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

pada Bank Syariah Mandiri.  

C. Latar Belakang  

Lembaga keuangan adalah badan yang melakukan kegiatn-kegiatan  

dibidang keuangan dalam transaksi menyimpan dana masyarakat dan 

menyalurkan dana untuk masyarakat. Sebagai lembaga keuangan, bank 

mempunyai usaha pokok berupa penghimpun dana dari masyarakat untuk 

kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan 

dana dalam bentuk simpanan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
6
 

Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima 

simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai 

tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.
7
 

Berdasarkan prinsipnya jenis bank di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu : 

bank konvensional dan bank syariah. 

Menurut Abdullah Saeed, teori tentang perbankan Islam proses 

perkembangannya telah dimulai sejak tahun 1950-an. Teori ini berusaha 

menegakkan sistem perbankan bebas bunga (interest-free banking) dengan 

menggunakan prinsip mudharabah dan musyarakah yang dijalankan melalui 

                                                             
      6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2007),hlm.42 
      

7
 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan  Lainnya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

hlm.24   
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sistim bagi hasil (profit and loss sharing).
8
 Perkembangan perbankan syariah 

yang demikian cepat tentu saja sangat membutuhkan peningkatan sumber 

daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang 

perbankan syariah. Agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara 

efektif dan optimal maka sumber daya insani terutama para petugas bidang 

pemasaran yang merupakan pelaku paling depan dalam operasional bank 

syariah harus memahami dengan benar konsep perbankan syariah.
9
 

Dalam undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah 

telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-

undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992 

tentang perbankan. Dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank 

Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sesuatu yang 

menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya.
10

 

Pertumbuhan pembiayaan dari sisi kemampuan penyaluran pembiayaan 

perbankan diseluruh Indonesia tumbuh sekitar 41% pertahun. Pertumbuhan 

pembiayaan UUS adalah 45%, sedangkan rata-rata BUS adalah 43%. 

Komposisi pembiayaan murabahah masih mendominasi sebagai pembiayaan 

                                                             
      8 Abdullah Saeed, Bank Islam Dan Bunga, Alih Bahasa Muhammad Ufuqul Mubin, Cet Ke- 3, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar Ofseet, 2008), hlm. 2. 
      9 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press 2005), hlm. 1 
     

10
 Gita DanuPranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta Selatan: Selemba 

Empat, 2013), hlm. 31  
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dengan penyaluran pembiayaan terbesar. Selain akad murabahah disusul oleh 

skim bagi hasil, yaitu musyarakah dan akad qard.
11

 

Akad pembiayaan yang banyak digunakan dalam bank syariah ialah 

murabahah. Murabahah merupakan sistem jual beli untuk barang dan jasa 

dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Dalam akad 

murabahah, Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai 

pembeli, dengan harga jual dari bank di tambah keuntungan dalam persentase 

tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran bisa 

dilakukan dengan cara cicilan tetap yang besarnya sesuai kesepakatan sampai 

dengan pelunasan.
12

 Terdapat alasan rasional mengapa murabahah lebih 

menarik dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan 

operasional.  

Salah satu lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia ialah Bank 

Syariah Mandiri (BSM). Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu 

lembaga keuangan yang menyelenggarakan pembiayaan kepemilikan rumah 

(Griya) untuk masyarakat bawah, menengah dan kalangan atas. Secara 

umum, fungsi lembaga keuangan syariah adalah menghimpun dan 

menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dimana dalam menyalurkan 

pembiayaan bank berdasarkan prinsip syriah dan dalam melakukan kegiatan 

                                                             
      11 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah DI Indonesia, (Jakarta 
Selatan: Selemba Empat, 2013), hlm.23 
      12 Zainudin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2010) hlm. 30. 
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usaha lainnya wajib dilakukan cara-cara agar tidak merugikan bank dan 

nasabah yang mempercayai dananya.
13

 

Tabel 1.1 Jumlah Margin dalam Pembiayaan Konsumer Tahun 2012-

2015 pada PT. Bank Syariah Mandiri. 

Tahun Pembiayaan  

Implan 

Pembiayaan 

Kepemilikan 

Rumah (Griya) 

Pembiayaan 

Pensiunan 

2012 12,75% 12,25% 14,00% 

2013 13,15% 13,25% 15,00% 

2014 14,50% 14,25% 16,00% 

Sumber: PT. Bank Syariah Mandiri (September 2017) 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan kepemilikan 

rumah adalah pembiayaan murabahah yang memiliki pembiayaan investasi 

jangka pendek. Mark-up yang ditetapkan dalam pembiayaan kepemilikan 

rumah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat dipastikan bahwa 

bank syariah memperoleh margin yang sesuai dengan bank yang berbasis 

bunga yang pada tiap tahunnya mengalami perubahan.  

Indikasi pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan utama dalam 

perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satu faktornya yaitu 

mark-up/margin (keuntungan). Margin dalam pembiayaan murabahah adalah 

                                                             
      

13
 Sutan Remi Syahdeni, Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan 

Indonesia, (jakarta: PT. Pusaka Utama Grafia,2005), hlm. 174-175 
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keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak atas pembelian suatu 

barang dalam transaksi murabahah tersebut.
14

 

Dalam pemaparan diatas dapat dikategorikan pembiayaan murabahah 

mendominasi sebagai pendapatan bank syariah untuk itu perlu diketahui lebih 

lanjut tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penetapan 

margin pembiayaan kepemilikan rumah dalam sistem murabahah. 

Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah 

Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah” pada Bank Syariah Mandiri.  

D. Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini perlu dibatasi agar tidak menyebar luas dan menjadi 

penyimpangan. Sehingga penelitian ini dibatasi pada pembahasan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi penetapan margin pada pembiayaan 

kepemilikan rumah pada BSM. Peneliti mengambil sampel dari 

perusahaan bank umum syariah yaitu : Bank Syariah Mandiri. 

2. Faktor yang ingin diteliti dalam penelitian ini yaitu, biaya overhead 

(overhead cost), bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), dan volume 

pembiayaan murabahah.  

3. Periode pengamatan yang digunakan hanya selama Januari 2012- Febuari 

2015. 

                                                             
      

14
 Yusro Rahma, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Margin Murabahah Bank Syariah Di 

Indonesia, Jurnal Ilmu Akuntansi, Vol 9 (1), April 2016, hlm. 45 
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E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalahnya adalah :  

1. Apakah faktor biaya overhead dapat mempengaruhi penetapan margin 

murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah? 

2. Apakah bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dapat mempengaruhi 

penetapan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah?  

3. Apakah volume pembiayaan murabahah dapat mempengaruhi penetapan 

margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah? 

F. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

 Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi 

penetapan margin dalam pembiayaan kepemilikan rumah pada Bank 

Syariah Mandiri (BSM). 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara penetapan margin 

biaya overhead  pada pembiayaan kepemilikan rumah. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara bagi hasil dana 

pihak ketiga pada penetapan margin murabahah.  

c. Untuk mengetahui apakah volume pembiayaan murabhah berpengaruh 

pada margin pembiayaan kepemilikan rumah. 
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G. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti  

   Sebagi upaya untuk memahami dan menambah wawasan pengetahuan 

peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi margin 

murabahah di dalam pembiayaan kepemilikan rumah di Bank Syariah 

Mandiri. 

2. Bagi Akademis  

a. Dapat memberikan informasi yang faktual terhadap masalah yang 

diteliti.   

b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur 

atau bahan informasi ilmiah. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Bank Syariah 

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank 

syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta 

cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
1
 Tujuan utama dari 

pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai 

upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan 

ekonominya berlandaskan Al-Qur‟an dan As-sunnah. Sistem perbankan 

syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi 

dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan pembiayaan bagi 

sektor-sektor perekonomian nasional. 

Bank syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang 

mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum Islam). Menurut Schaik 

bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada 

hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam 

menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama dan meniadakan 

keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan 

sebelumnya. Sedangkan menurut Sudarsono bank syariah adalah lembaga 

keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam 

                                                             
      1 Gita DanuPranata, Op.Cit, hlm. 31 
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lalu lintas pembayaran serta predaran uang yang beroprasi dengan prinsip-

prinsip syariat.
2
  

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka 

pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki 

landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara 

lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang 

mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima 

tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 

mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.
3
 

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroprasi berdasarkan 

prinsip bagi hasil memberikan alternatif perbankan yang saling 

mengntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan 

dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai 

kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan 

spekulatif dalam bertransaksi keuangan.  

 

B. Pembiayaan  

1. Pengertian Pembiayaan  

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah 

sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui 

proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang produksi. 

                                                             
      

2
 Khairul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm.15 

      
3
 BankIndonesia.go.id, Outlook Perbankan Syariah (Jakarta: BI) 14 September 2017 
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Pembiayaan atau financing yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu 

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncankan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengn kata lain, 

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
4
 

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamankan dengan itu berupa:  

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; 

b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam 

bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; 

c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan 

istisnha; 

d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard dan; 

e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi jasa. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah 

istilah kredit yang digunakan oleh bank syariah guna melakukan transaksi 

dimana yang biasa digunakan oleh bank konvensional. Hanya saja bentuk 

imbalan pembiayaan yang digunakan oleh perbankan syariah ialah bagi 

hasil sedangkan kredit yang digunakan bank konvensional adalah bunga.  

 

                                                             
      

4
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan 

Percetakan, 2002), hlm. 17 
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2. Produk-Produk Pembiayaan  

Produk-produk pembiayaan bank syariah ditunjukan untuk 

menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan 

tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (investment financing) 

yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi 

hasil (mudharabah dan musyarakah) dalam bentuk investasi sendiri (trade 

financing) kepada orang yang membutuhkan pembiayaan menggunakan 

pola jual beli (murabahah, salam, dan istisnha) dan pola sewa (ijarah dan 

ijarah muntahiya bittamlik). 

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara 

komersial menguntungkan, ketika kepemilikan modal mau menanggung 

risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. 

b. Return fee financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk 

mencari keuntungan yang lebih ditunjukan kepada orang yang 

membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat 

diberikan. 

c. Charity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan 

kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim 

terhadap pokok dan keuntungan.  
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Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat 

pola yang berbeda, yaitu:
5
 

a. Pola bagi hasil, untuk invesment financing: 

- Musyarakah 

- Mudharabah 

b. Pola jual beli, untuk trade financing: 

- Murabahah 

- Salam 

- Istishna’ 

c. Pola sewa, untuk trade financing 

- Ijarah 

- Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah  

d. Pola pinjaman, untuk dana talangan 

- Qardh 

Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan 

ekspor,pembiayaan pertanian,dan pembiayaan manufaktur. 

Tabel 2.1 Produk-Produk Pembiayaan 

No Produk Pembiayaan Prinsip 

1 Modal Kerja Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

& Salam 

2 Investasi Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, 

Istisnha, Ijarah, Ijarah Muntahiya 

Bittamlik 

3 Pengadaan Barang 

Investasi, Aneka Barang  

Murabahah, Ijarah MuntahiyaBittamlik, 

Musyarakah Mutanaqisah 

                                                             
      

5
 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, Edisi I (Jakarta:Raja Wali Pers, 2013), hlm. 123 
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4 Perumahan, Properti Murabahah, Ijarah Muntahiya 

Bittamlik,Musyarakah Mutanaqisah 

5 Proyek  Mudharabah, Musyarakah 

6 Ekspor Mudharabah, Musyarakah, Murabahah 

7 Produksi 

Agribisnis/Sejenis 

Salam, Salam Paralel 

8 Manufaktur, Kontruksi Istisnha, Istisnha Paralel 

9 Penyertaan Musyarakah 

10 Suarat Berharga Mudharabah, Qard 

11 Sewa Beli Ijarah Muntahiya Bittamlik 

12 Akuisisi Aset Ijarah Muntahiya Bittamlik 

Sumber: Ascarya, 2011 

3. Tujuan Pembiayaan  

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk 

meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan 

nilai nilai Islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh 

sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, 

pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan 

menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam 

rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Membedakan 

tujuan pembiayaan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan 
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untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara 

makro, pembiayaan bertujuan untuk:
6
 

1. Peningkatan ekonomi umat.  

Masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya 

pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian 

dapat meningkatkan taraf ekonominya; 

2.  Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.  

Untuk pengembangan usaha membutuhkan dana. Dana tambahan ini 

dapat diperoleh dengan melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang 

surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat 

tergulirkan; 

3. Meningkatkan produktivitas.  

Pembiayaan memberikan peluang usaha bagi masyarakat agar mampu 

meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan 

dapat jalan tanpa adanya dana; 

4. Membuka lapangan kerja baru.  

Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana 

pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. 

Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru; 

 

 

 

                                                             
      6 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 

hlm 49 
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5. Terjadi distribusi pendapatan.  

Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti 

mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan 

merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. 

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk: 

1. Upaya memaksimalkan laba. Setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan 

tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha 

menginginkan mampu mencapai laba maksimal maka mereka perlu 

dukungan dana yang cukup; 

2. Upaya meminimalkan risiko. Usaha yang dilakukan agar mampu 

menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal 

usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan; 

3. Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat 

diKembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber 

daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal 

tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan; 

4. Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak 

yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam 

kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat 

menjadi pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan 
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dana penyaluran kelebihan dana dari pihak yang berlebihan (surplus) 

kepada pihak yang kekurangan (minus) dana. 

 

C.  Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah 

1. Pengertian Murabahah  

Secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabaha, 

yurabihu, murabahatan, yang berarti saling untung atau menguntungkan, 

seperti ungkapan “tijaratun rabihah, wa baa’u asy-syai murabahatan” 

yang artinya perdagangan yang menguntungkan, dan menjual sesuatu 

barang yang memberi keuntungan. Secara istilah, menurut para ahli hukum 

Islam (fuqaha), pengertian murabahah adalah “al-bai bira’sil maal 

waribhun ma’lum” artinya jual beli dengan harga pokok ditambah dengan 

keuntungan yang diketahui.
7
 

Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh perbankan 

syariah adalah skim jual-beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim 

dilakukan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Secara sederhana, 

murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut 

ditambah keuntungan yang disepakati.  

Dapat disimpulkan bahwa, murabahah adalah akad jual beli barang 

dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli akad ini merupakan salah satu bentuk 

natural certainity contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa 

                                                             
       

7
 Fathurrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan 

Syariah (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 180 
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required rate off profit-nya (keuntungan yang diperoleh). Dalam 

definisinya disebut adanya „keuntungan yang disepakati‟ 

 Karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberitahu 

pembeli tentang harga pembelian barang dan meyatakan jumlah 

keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
8
 

Berdasarkan sumber dana yang digunakan, pembiayaan murabahah 

secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. 

a. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted 

Investment Account = invetasi tidak terikat. 

b. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted 

Investment Account = investasi terikat) 

c. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank.  

 

2. Landasan Hukum Murabahah 

Dalam fatwa nomor 04/DSN-MUI/IV/200ٓ tentang Murabahah, 

sebagai landasan syariah transaksi murabahah adalah sebagai berikut:  

a. Al-Qur‟an  

   

َها الَِّذْيَن آَمُنْوا الََتؤُْكلُْوا أَْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل إاِلَّ أَْن َتُكْوَن  َيآ أَيُّ

  ...َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ  ِتَجاَرًة 

 

 

 

                                                             
      

8
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, Edisi Ke Tiga (Jakarta: PT. 

Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 113  
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“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan 

(mengambil) harta sesamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan 

jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu ...” (QS. An-

Nisa: 29)
9
 

 
 Selain itu Allah SWT juga berfirman (QS.Al-Baqarah   : ayat 280 yang 

berbunyi: 

قُْوا َخْيٌر لَُكمْ ...  َوإِْن َكاَن ُذْو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة إِلَى َمْيَسَرٍة، َوأَْن َتَصدَّ

... 

"... Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguhan 

sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua 

utang) itu lebih bik bagimu, jika kamu mengetahui." ( QS. Al-Baqarah : ayat 

280) 
 

 

b. Al-Hadits 

 

َم َحالَالً أَْو أََحلَّ َحَراًما  ْلُح َجاِئٌز َبْيَن اْلُمْسلِِميَن إاِلَّ ُصْلًحا َحرَّ  الصُّ

َم َحالَالً أَْو أََحلَّ َحَراًما  َواْلُمْسلُِموَن َعَلى ُشُروِطِهْم إاِلَّ َشْرًطا َحرَّ

Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf  Al-Muzani: 

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali 

perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang 

haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali 

syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” 

 

 

                                                             
      

9
 Departemen Agama RI, Al-qur‟an dan Terjemahan, (Bandung: Diponogoro), 15 September 

2017 
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3. Jenis Murabahah  

a. Murabahah Tanpa Pesanan 

Maksudnya ialah, ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, 

bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang 

tidak berpengaruh atau terkait langsung dengan tidak adanya pembeli. 

b. Murabahah Berdasarkan Pesanan 

Maksudnya ialah, bank syariah baru akan melakukan transaksi 

murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang 

sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. Pada 

murabahah pengadaan barang sangat tergantung atau terkait langsung 

pada pembelian barang tersebut.
10

 

4. Mekanisme Pembiayaan Murabahah  

a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi 

murabahah dengan nasabah; 

b. Bank dapat membiayai sebagaian atau seluruh harga pembelian barang 

yang telah disepakati kulifikasinya; 

c. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang 

yang dipesan nasabah; dan  

d. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan 

tanpa diperjanjikan dimuka.
11

 

 

 

                                                             
      

10
  Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.37 

      
11

  Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 47 
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5. Skema Murabahah  

Secara umum, pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah 

 

 

  ─ ─ ─ ─ ── ─ ─ ─  

     3. AKAD MURABAHAH 

 

  5. BAYAR SECARA CICILAN                       

 

2. BELI BARANG 

 SECARA TUNAI                                                           4.KIRIM BARANG                                                                    

                                                                  

 

Sumber: Internet 

 

D. Pembiayaan Kepemilikan Rumah  

1. Pengertian pembiayaan kepemilikan rumah  

Pengertian PPR Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) merupakan salah 

satu produk pembiayaan Bank Syariah yang membiayai kebutuhan 

nasabah dalam hal pengadaan rumah tinggal (konsumtif). Pembiayaan 

Pemilikan Rumah (PPR) adalah pembiayaan yang digunakan untuk 

pembelian rumah secara angsuran. PPR menggunakan akad murabahah, 

yaitu perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli 

rumah yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah 

1. NEGOSIASI& 

PERSYARATAN 

NASABAH 

SUPLIER/PENJUAL 

BANK 

SYARIAH  

wakalah 
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sebesar harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati 

oleh bank dan nasabah. 

PPR yang ada di bank syariah memiliki berbagai kelebihan dibanding 

dengan KPR konvensional. Sistem yang digunakan oleh Syariah Islam 

jauh lebih unggul dan lebih aman, bebas riba serta tidak ada pihak yang 

dirugikan. Perbedaan pokok antara KPR konvensional dengan syariah 

terletak pada akadnya. Pada bank konvensional, kontrak KPR didasarkan 

pada suku bunga tertentu yang sifatnya bisa fluktuatif, sedangkan KPR 

Syariah bisa dilakukan dengan beberapa pilihan akad alternatif yakni akad 

murabahah dan wakalah sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Pembiyaan rumah ini dapat digunakan untuk membeli rumah (rumah, 

ruko, rukan, apartemen) baru maupun bekas, membangun atau merenovasi 

rumah, dan untuk pengalihan pembiayaan KPR dari bank lain. Keuntungan 

PPR yang ada di bank syariah: nasabah tidak harus menyediakan dana 

secara tunai untuk membeli rumah, nasabah cukup menyediakan uang 

muka. Karena PPR memiliki jangka waktu yang panjang, angsuran yang 

dibayar dapat diiringi dengan ekspektasi peningkatan penghasilan. 

Pembiayaan jual beli menggunakan akad Murabahah adalah jual beli 

barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) 

yang disepakati oleh bank dan nasabah (fixed margin) cicilan tetap dan 

meringankan selama jangka waktu, serta tidak ada unsur spekulatif untuk 

pelunasan sebelum jatuh tempo.
12

 

                                                             
      

12
 http://www.kompasiana.com/matlexaw/kpr-syariah, Di Unduh Pada 15 September 2017 

http://www.kompasiana.com/matlexaw/kpr-syariah


25 
 

2. Dasar Hukum PPR  

Kredit kepemilikan rumah haruslah terhindar dari praktek maisir 

(perjudian), gharar (ketidak jelasan), riba (tambahan), dan bathil (ketidak 

adilan). Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank 

sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Bank kemudian 

menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual 

senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus 

memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut 

biaya yang diperlukan. Nasabah kemudian membayar harga barang yang 

telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah 

disepakati.
13

  

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad 

tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.  

Pembiayaan dengan bebas riba Firman Allah SWT dalam Al Qur‟an: 

ُ ْا لبَْيَع َو َحَز َم ا َل ا لّّلَ  " . . . لِز بـىْا َواَ حَّ

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba…” (Al-

Baqarah: 275) 

 

E. Margin  

1. Pengertian Margin 

Harga jual bank yang disepakati adalah harga beli bank dari pemasok 

ditambah mark-up/margin/keuntungan dan biaya-biaya yang ditimbulkan 

                                                             
      

13
 Herry Susanto dan Khaerul Umam, Manajemen Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2013), hlm. 181-182 
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dari proses pembelian barang tersebut oleh bank.
14

 Margin juga dikenal 

dalam pendaan perusahaan, yaitu perbedaan antara harga yang diterima 

suatu perusahaan untuk produk dan jasa yang dihasilkannya dengan biaya 

yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk dan jasa. Mark-

up/margin/keuntungan adalah penambahan nilai aset sehingga melebihi 

nilai aset yang sebenarnya, untuk mendapatkan pinjaman perbankan yang 

relatif besar.
15

 

Margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan 

pertahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari 

dalam setahun ditetapkan 360 hari. Perhitungan margin keuntungan secara 

bulanan maka setahun ditetapkan selama 12 bulan. 

Margin adalah kenaikan harga dari aset bersih sebagai akibat dari 

memegang aset yang mengalami peningkatan nilai selama priode yang 

dipilih oleh pernyataan pendapatan. Keuntungan juga bisa diperoleh dari 

pemindahan saling tergantung insidental yang sah dan saling tidak 

tergantung kecuali transfer yang tidak saling tergantung dengan pemegang 

saham atau pemegang rekening investasi lainnya.
16

 

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan 

Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan 

Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah, “ Margin adalah keuntungan yang 

                                                             
      

14
 Sutan Remi Sjahdeini, Op.Cit, hlm. 119 

      
15

 Eti Rochaety, Ratih Tresnati, Kamus Istilah Ekonomi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 

hlm.211-213 

      
16

 Sri Dewi Anggadini, Penerapan Margin Pembiayaan Murbahah Pada BMT As-Salam 

Pacet-Cianjur, Majalah Ilmiah UNIKOM, Vol 9, No.2, hlm.190 
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diperoleh koperasi atas hasil transaksi penjualan dengan pihak 

pembelinya”. 

Pada umumnya menentukan margin pada bank syariah biasanya 

dilakukan kesepakatan terlebih dahulu anatara nasabah dan pihak bank 

sehingga tidak ada terjadinya ketidak transparan antara bank dan nasabah. 

2. Metode Penentuan Harga Jual dan Profit Margin  

Ada empat metode dalam penentuan profit margin yang diterapkan 

pada bisnis bank konvensional yaitu: 

a. Mark-up Pricing 

b. Target Return Pricing 

c. Perceived Value Pricing dan; 

d. Value Pricing 

Dari ke-empat metode penentuan harga jual barang tersebut dapat 

diuraikan secara ringkas sebagai berikut: 

a. Mark-up Pricing  

Adalah menentukan tingkat harga dengan me-markup biaya produksi 

komuditas yang bersangkutan. 

Rumus : Biaya per-unit = Biaya variabel + Biaya tetap 

  Jumlah Penjualan 

Harga Mark-up = Biaya Per-unit  

( 1- Pendapatan penjualan yang diharapkan) 
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b. Target Return Pricing  

 Adalah penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan 

tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam 

bahasan keuangan dikenal dengan return on investment (ROI). Dalam 

hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan 

atas modal yang telah diinvestasikan.  

Rumus: 

 Target return-price = unit cost + return yang diharapkan x modal investasi 

  Unit Sale 

c. Perceived-Value Pricing 

Adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga 

sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk 

pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan 

unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. 

d. Value Pricing  

Adalah kebijakan harga yang komperatif atas barang yang berkualitas 

tinggi. Dengan ungkapan: ono rego ono rupo. Artinya: Barang yang 

baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah 

perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas 

dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat dengan 

leluasa menentukan tingkat harga dibawah harga kompetitor. 
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3. Metode Penentuan Harga Jual (Profit Margin) Di Bank Syariah 

Penentuan harga dalam pembiayaan di bank syariah dapat 

menggunakan salah satu diantara empat model tersebut diatas. Namun 

yang lazim digunakan bank syariah saat ini adalah dengan menggunkan 

metode going rate pricing. Disamping itu bank syariah juga berkeinginan 

untuk mendapatkan costomer yang bersifat floating costomer.  

 Meskipun demikian, penentuan harga jual pada produk bank syariah 

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibenarkan menurut 

syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual berdasarkan pada 

mark-up pricing maupun target return pricing dapat digunakan dengan 

melakukan modifikasi. 

a. Penerapan Mark-up Pricing Untuk Pembiayaan Syariah 

Jika bank syariah hendak menerapkan metode mark-up pricing, metode 

ini hanya tepat digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dari 

restricted investment account (RIA) atau mudharabah muqayyadah. 

Karena aqad mudharabah muqayyadah adalah aqad dimana pemilik 

menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang diinvestasikan. Oleh 

karena itu pola yang diterapkan dengan, memperhatikan: 

1) Historical Average Cost (Biaya Rata-Rata Histori) jika dana 

mudharabah muqayyadah dilakukan on balance sheet (Neraca). 

2) Marginal Cost Of Fund (Biaya Dana Yang Dihimpun Bank) jika 

dana mudharabah muqqayadah dilakukan dengan off balance sheet 

(Neraca). 
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3) Pooled Marginal Cost of Fund (Biaya Penentuan Margin) jika dana 

mudharabah muqayyadah dilakukan dengan On balence sheet 

(Neraca). 

4) Weighted Average Projected Cost (Biaya Perhitungan Rata-Rata) 

jika dana mudharabah muqayyadah dilakukan dengan On balance 

sheet (Neraca). 

b. Penerapan Target Return Pricing Untuk Pembiayaan Syariah  

Bank syariah beroperasi dengan tidak menggunakan bunga. 

Mekanisme operasional dalam memperoleh pendapatan dapat 

dihasilkan berdasarkan klarifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan 

keuntungan secara pasti disebut natural certainty contract, dan akad 

yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti, disebut natural 

uncertainty contract. 

Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural certainty contract, 

maka metode yang digunakan adalah required profit rate (rpr). 

Rumus: rpr = n. v 

Dimana: n = tingkat keuntungan dalam transaksi tunai 

 v = jumlah transaksi dalam satu priode 

Jika pembiayaan dilakukan dengan akad natural uncertainty 

contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate 

(epr). epr diperoleh berdasarkan: 

 Tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis; 

 Pertumbuhan ekonomi 
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 Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan  

Perhitungannya:  

Nisbah bank = epr/expected return bisnis yang dibiayai * 100% 

Actual return bank = nisbah bank + aktual return bisnis
17

 

 

4. Margin Murabahah 

Dalam praktek perbankan, margin biasanya dihitung dengan 

menggunakan metode anuitas. Semakin lama jangka waktunya semakin 

besar jumlah margin yang dikenakan kepada nasabah. Dalam diskusi 

ekonomi syariah konsep tersebut dibolehkan karena konsep anuitas hanya 

digunakan sebagai dasar dalam perhitungan margin murabahah. Setelah 

margin ditentukan, nilai margin tersebut tetap dan tidak berubah meskipun 

terjadi keterlambatan pembayaran.  

Setiap tanggal jatuh tempo bank syariah akan mengakui adanya 

pendapatan margin. Besarnya pendapatan margin diakui tergantung 

pendekatan yang digunakan. Bila perbankan syariah menggunakan 

pendekatan secara proporsional (efektif), maka besarnya margin setiap bulan 

sama. Sedangkan apabila menggunakan pendekatan anuitas suatu 

pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap selang waktu 

secara berkelanjutan maka, margin pada bulan pertama akan lebih besar dari 

bulan kedua dan seterusnya.  

 

                                                             
      

17
 Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Op,Cit, hlm. 135-139 
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5. Faktor-Faktor Yang Mempengarhi Penetapan Margin Murabahah 

Di dalam perbankan syariah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

penentapan margin diantaranya adalah:
18

 

a. Biaya Overhead 

Biaya overhead adalah seluruh beban-beban biaya di luar dari biaya 

dana yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan operasional. 

Dalam akutansi perbankan syariah imbalan bagi hasil yang diberikan 

kepada pemilik dana dengan prinsip murabahah, bukan bank syariah 

karena besar kecilnya sangat tergantung dari pendapatan yang diterima 

sehingga dalam perhitungan biaya overhead juga tidak diperkenankan 

untuk diperhitungkan.  

b. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) 

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat 

diterapkan dalam empat akad utama yaitu al- musyarakah, 

almudharabah, al- muzara‟ah dan al-musaqah. Namun prinsip yang 

paling banyak digunakan adalah al- musyarakah, al-mudharabah. Bagi 

hasil ini juga akan diberikan kepada pemilik dana pihak ketiga (DPK) 

yaitu pemilik dana tabungan maupun pemilik dana deposito sebagai 

imbal hasil karena mereka meginvestasikan dananya di perbankan 

syariah. 

 

 

                                                             
      18 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2008), hlm. 254  



33 
 

c. Volume Pembiayaan Murabahah 

Maksudnya ialah piutang murabahah yang tergantung pada plafond 

pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah margin) 

yang tercantum dalam pembelian. 

 

F. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Dan 

Tahun Penelitian 

Judul Penelitian  Hasil Penelitian  

1 Jurnal Ilmiah Yusro 

Rahma (April, 2016) 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Margin 

Murabahah Bank 

Syariah Di Indonesia 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Return on Assets 

(ROA), bagi hasil dana 

pihak ketiga dan biaya 

overhead memliki 

pengaruh terhadap 

penentuan margin 

murabahah pada 

perbankan syariah. 

2 Skripsi Muhammad 

Izzuddin Kurnia Adi 

(Juni, 2013) 

Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Penetapan Margin 

Pembiayaan 

Hasil penelitian 

bertujuan untuk 

melihat dana pihak 

ketiga, biaya overhead, 
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Murabahah (Studi 

Kasus Pada BRI 

Syariah Dan Bank 

Mega Syariah) 

NPF, BI rate, dan 

inflasi secara silmutan 

menunjukan bahwa 

dana pihak ketiga, 

biaya overhead, NPF, 

BI rate dan inflasi 

berpengaruh secara 

silmutan terhadap 

margin murabahah. 

3 Jurnal Ilmiah 

Muhammad Yusuf 

(November, 2013) 

Analisis Faktor-faktor 

Yang Mempengaruhi 

Tingkat Perolehan 

Margin Dengan Akad 

Murabahah Pada Bank 

Syariah X 

Hasil penelitian 

bertujuan untuk 

melihat hasil 

perhitungan secara 

deskriptif terhadap 

Biaya Overhead, Biaya 

Admistrasi dan 

Volume Pembiayaan 

bahwa secara simultan 

berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat 

perolehan margin 

murabahah. Namun 

secara parsial hanya 
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Variabel Biaya 

Overhead dan Biaya 

Admistrasi yang paling 

dominan dapat 

mempengaruhi tingkat 

perolehan margin 

pembiayaan pada akad 

murabahah. 

4 Skripsi Lilia Nihayati 

(Agustus, 2015) 

Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Penetapan Margin 

Murabahah Untuk 

Produk Pembiayaan 

Kepemilikan Rumah. 

Hasil penelitian dari 

penelitian dan 

pengolahan data 

menggunakan uji 

regresi linear berganda 

yang diperoleh dari 

BSM priode Januari 

2009. Bahwa variabel 

Volume Pembiayaan 

Murabahah dan SBI 

memiliki pengaruh 

terhadap penetapan 

margin murabahah 

untuk produk 

pembiayaan 

kepemilikan rumah 

sedangkan BOPO dan 

Inflasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap 

penetapan margin 
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murabahah untuk 

produk pembiayaan 

kepemilikan rumah. 

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2017) 

 

G. Kerangka Berfikir  

Kerangka berfikir menggambarkan pengaruh antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat yaitu penetapan margin murabahah dengan 

menggunakan indikator dari biaya overhead, biaya bagi hasil dana pihak 

ketiga (DPK), volume pembiayaan murabahah terhadap margin murabahah. 

Dalam penelitian ini model hubungan antara variabel bebas yaitu variabel 

Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan 

Murabahah. Kemudian variabel terikat adalah Margin Murabahah. 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengenai pengaruh  Overhead Cost, 

Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, Volume Pembiayaan Murabahah terhadap 

Margin Murabahah priode Jan 2012- Feb 2015, maka dibuat kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap tujuan penelitian 

yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat.
19

 Kebenaran dari 

hipotesis harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Berikut hipotesis 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin 

Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah. 

Ho: Faktor Overhead Cost, DPK, Volume Pembiayaan Murabahah tidak 

berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah pada pembiayaan 

kepemilikan rumah. 

                                                             
      

19
 V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian – Bisnis & Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka 

Baru Press, 2015), h. 86. 

Biaya Overhead 
(Overhead Cost)  

(X1) 

Bagi Hasil Dana Pihak 

Ketiga (DPK) 

(X2) 

Volume Pembiayaan 

Murabahah 

(X3) 

 

Margin Murabahah 

(Y) 
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Ha: Faktor Overhead Cost, DPK, Volume Pembiayaan Murabahah 

berpengaruh terhadap penetapan margin murabahah pada pembiayaan 

kepemilikan rumah. 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Sifat Dan Jenis Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
1
 

Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Sumber 

data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpulan data. Penelitian ini dilakukan dengan laporan keuangan 

publikasi Bank Syariah Madiri di Indonesia. Priodisasi data menggunakan 

laporan keuangan bulanan yang dipublikasi pada priode Januari 2012- 

Febuari 2015. Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu metode penelitian yang 

dilakukan untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya, serta menguji dan menggunakan kebenaran suatu masalah atau 

pengetahuan.
2
 

 

 

                                                             
      1 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cetakan  Ke-24(Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 8 
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B. Jenis Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian 

penulis akan menggunakan data sebagai berikut : 

a. Jenis data 

Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data yang bersifat 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan berupa angka-angka 

baik yang secara langsung diperoleh dari hasil penelitian maupun data 

kualitatif yang diolah menjadi kuantitatif. Data tersebut dapat menjadi 

kuantitatif setelah dilakukan pengelompokan dan dinyatakan dalam satu 

angka.
3
 Dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan ialah berupa 

laporan keuangan bulanan Bank Syariah Mandiri priode Januari 2012 – 

Febuari 2015  

b. Sumber Data 

Sebagai pendukung dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data 

skunder. Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber eksternal 

maupun internal.
4
 Dalam penelitian ini penulis penulis mendapatkan data 

skunder dari perpustakaan, buku-buku literatur, internet dan data skunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan yang telah dipublikasi melalui 

website dari Bank Syariah Mandiri yang telah diterbitkan oleh Bank 

Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta literatur-literatur yang relevan 

dengan bahasan penulis. 

                                                             
       3 Muhammad Teguh, Metodologi Penulisan Ekonomi Dan Teori Dan Aplikasi, (Jakarta: 
RajaGrafindo, 2005), hlm. 118 
      4 Ibid, hlm. 104 
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C. Metode Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode dokumentasi yaitu dengan melakukan pencatatan atau mengumpulkan 

catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian. Metode ini merupakan suatu 

cara untuk mendapatkan atau mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

berupa catatan laporan keuangan neraca dan laba rugi yang diperoleh dari PT. 

Bank Syariah Mandiri. 

D. Populasi Dan Sampel  

1.  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudia ditarik kesimpulannya.
5
 Populasi 

yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah bank umum 

syaraih yang telah mempublikasi data keuangannya.  

2. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut.
6
 Sementara untuk pengambilan sampel digunakan tekni 

pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu sampel yang dipilih 

atas dasar kesesuaian karakteristik. Maka sampel dalam penelitian ini 

dengan atas pertimbangan kriteria yang telah ditentukan adalah:  

a. Bank umum syariah yang telah mengaudit laporan keuangan melalui 

website bank yang bersangkuatan; 

                                                             
      5 Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006) hlm. 174 
      

6
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik, Edisi ke 10,(Jakarta: 

Cetakan ke-14, Rineka Cipta, 2010), hlm.174 
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b. Bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan 

bulanannya selama 3 tahun terakhir; 

c. Bank umum syariah yang telah (BUSN) Devisa. 

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka penulis memilih PT. 

Bank Syariah Mandiri sebagai objek dalam penelitian ini, untuk melihat 

bagaimanakah pengaruh dari Biaya Overhead (overhead cost), Bagi Hasil 

Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Volume Pembiayaan Murabahah terhadap 

penetapan margin murabahah.  

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Variabel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.
7
 Adapun variabel 

yang didapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Independen  

  Variabel Independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi suatu 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen/terikat.
8
 Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel 

independen, yaitu:  

1) Biaya Overhead (X1) 

2) Bagi Hasil Pihak Ketiga (X2) 

3) Volume Pembiayaan Murabahah (X3) 

                                                             
      7 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Op.Cit, hlm. 38 
      8 Ibid, hlm 39 
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b. Variabel Dependen 

  Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas.
9
 Yang menjadi variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah Margin (Y). 

2. Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk 

memahami arti dari setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, 

instrumen, serta sumber pengukuran berasal dari mana.
10

 

Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yang dikemukakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Biaya Overhead (X1) 

Maksud dari variabel ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan bank 

dalam kegiatan penghimpunan dana dari berbagai sumber yang menjadi 

laba rugi. 

b. Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (X2) 

Maksud dari variabel ini Adalah porsi bagi hasil yang harus diberikan 

bank kepada deposan dari hasil pengelolaan dana pihak ketiga yang 

besarnya sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan bank 

syariah. 

 

 

                                                             
        9 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan Ke-24(Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 39 
      

10
 V, Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Baru 

press, 2015), h. 75 
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c. Volume Pembiayaan Murabahah (X3) 

Maksudnya ialah piutang murabahah yang tergantung pada plafond 

pembiayaan, yakni jumlah pembiayaan (harga beli ditambah margin) 

yang tercantum dalam pembelian.
11

. 

d. Margin Murabahah 

  Margin murabahah merupakan pendapatan margin yang ditangguhkan 

yang dapat diakui karena telah jatuh tempo atau telah dilunasi piutang 

murabahah. 

Beradsarkan uraian diatas, adapun definisi operasional variabel dalam 

peneliti ini adalah:  

 Tabel 3.1 

Definisi operasional variabel 

Variabel Definisi Indikator 

Biaya overhead  

(X1) 

Biaya yang 

dikeluarkan bank 

dalam kegiatan 

penghimpunan 

dana, total biaya 

overhead diambil 

dari laporan 

laba/rugi. 

 

 

 

 

Overhead Cost=biaya penyisihan 

aktiva+biaya estimasi kerugian+biaya 

operasional lainnya 

 

Bagi hasil dana 

pihak ketiga (DPK) 

(X2) 

 

Porsi bagi hasil 

dana pihak ketiga 

yang diberikan 

bank kepada 

deposan dari hasil 

pengelolaan yang 

 

 

DPK= Giro+Deposito+Tabungan 

                                                             
      11 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 
2008), hlm. 254  
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besarnya 

tergantung 

pendapatan bank 

syariah 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah (X3) 

Volume 

pembiayaan 

murabahah adalah 

jumlah pembiayaan 

berskema 

murabahah yang 

diberikan oleh 

bank syariah 

selama periode 

akuntansi tertentu. 

Jumlah sample volume pembiayaan 

murabahah yaitu dari laporan keuangan 

bulanan pada priode Jan 2012- Feb 2015. 

Laporan keuangan yang dimaksud terdiri 

dari laporan neraca. 

Margin 

Murabahah (Y) 

Margin 

murabahah 

merupakan 

pendapatan 

margin yang 

ditangguhkan 

yang dapat diakui 

karena telah jatuh 

tempo atau telah 

dilunasi piutang 

murabahah. 

   

 

(cost recovery + markup) 

harga pokok aktiva murabahah 

(pembiayaan) 
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F. Analisis Data  

1. Uji Statistik Deskriptif  

Adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku.
12

 Statistik deskriptif dalam 

penelitian ini adalah dengan melihat nilai mean (rata-rata hitung), standar 

devinasi (penyimpangan data dari rata-rata), serta maksimum dan  minimum 

dari setiap variabel penelitian.  

2. Uji Asumsi Klasik  

 Model regresi berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika 

model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan bebas dari asumsi 

klasik baik itu multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.
13

 

 Proses pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan proses uji 

regresi berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian 

asumsi klasik menggunakan kotak kerja yang sama dengan uji regresi. 

Uji asumsi klasik digunakan untuk memberikan kepastian bahwa 

persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak 

bisa, dan konsisten. Uji ini digunakan untuk melihat ada tidaknya 

penyimpangan asumsi model klasik yakni dengan pengujian normalistas, 

multikolinieritas, autokorelasi dan heterokedastisitas sebagai berikut: 

 

 

                                                             
      12 Sugiono, Op.Cit, hlm. 40 
     

13
 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 181 
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a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah 

berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk 

mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam 

penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah 

data yang memiliki distribusi normal.
14

 Normalitas data dapat dilihat 

dengan menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov jika nilai 

signifikan  > 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya jika nilai 

signifikan < 0,05 maka data berdistibusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya 

variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen 

suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan 

korelasi yang sangat kuat. Selain itu uji ini juga untuk menghindari 

kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada 

uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel 

independen.Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas.
15

 

c. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi adalah keadaan dimana terjadinya korelasi dari residual 

untuk pengamatan satu dengan pengamatan lain yang disusun menurut 

runtut waktu. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya 

                                                             
      

14
 Ibid, h. 52 

      
15

 V. Wiratna Sujarweni, SPSS Untuk Penelitian(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), hlm. 

185 
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masalah autokolerasi.
16

 

 Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu 

dengan variabel sebelumnya. Untuk data time series autokorelasi sering 

terjadi. Tapi untuk data yang sampelnya crossection jarang terjadi karena 

variabel pengganggu satu berbeda dengan yang lain. Mendeteksi 

autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan 

dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Kriterianya jika nilai du< d< 4-

du, maka tidak terjadi autokorelasi.
17

 

d. Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara 

memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat 

dilihat dengan pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi 

heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau 

disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau 

dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, 

penyebaran titik-titik data tidak berpola.
18

 

 

 

                                                             
      

16
 Albert Kurniawan, Metode Riset Untuk Ekonomi dan Bisnis, ( Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

158 

      
17

Wiratna Sujarweni, Op.Cit, h. 186 
      

18
 Ibid, h. 186-187 
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3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis 

berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen 

kriterium yang dapat di prediksi melalui variabel independen atau prediktor, 

secara parsial maupun simultan. Dengan demikan model regresi linier 

berganda bila dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 +b3.X3 ... + e 

Keterangan: 

Y  : Variable Dependen/Variable terikat (Margin Murabahah) 

X1, X2, X3 : Variable Independ/Variable bebas (Overhead Cost, Bagi 

Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK), Volume Pembiayaan Murabahah). 

a   : Konstanta (nilai Y, apabila X1,X2,X3=0) 

b1, b2, b3  : Koefesien Regresi. 

e   : eror 

 

4. Uji Hepotesis  

a. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui ketetapan atau kecocokan garis regresi yang 

terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi, perlu dilihat 

sampai seberapa jauh model yang terbentuk mampu menerangkan 
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kondisi yang sebenarnya. Dalam analisis regresi dikenal suatu ukuran 

yang dipergunakan untuk keperluan tersebut, dikenal dengan nama 

Koefisien Determinasi (R
2
). Selain itu Koefisien Determinasi 

menunjukkan ragam (variasi) naik turunnya Y yang diterangkan oleh 

pengaruh linier X (berapa bagian keragaman dalam variabel Y yang 

dapat dijelaskan oleh beragamnya nlai-nilai variabel X). Uji R
2 

dinyatakan dalam presentase yang nilainya berkisarannya antara 0< 

R
2
<1.Kriterianya yaitu sebagai berkut: 

1) Jika nilai R
2
 mendekati 0 menunjukkan pengaruh yang semakin kecil. 

2) Jika nilai R
2
 mendekati 1 menunjukkan pengaruh yang semakin 

kuat.
19

  

b. Uji F 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara serentak. Dalam menguji variabel 

independen terhadap variabel independen pada uji F yang dapat 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel.  

1) Jika Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi variabel 

independen secara parsial memiliki pengaruh nyata terhadap variabel 

dependen. 

2) Jika Fhitung < Ftabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Jadi Variabel 

independen secara parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependen. 

                                                             
      

19
 Sugiono, Statistik Untuk Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 34 
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Selain itu, uji F dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat 

nilai α = 0,05. Dalam penelitian ini menggunakan perbandingan antara 

nilai signifikan dengan nilai α = 0,05. Pengambilan kesimpulan adalah 

dengan melihat nilai signifikan dan nilai α = 5% dengan ketentuan 

sebagai berikut:
20

 

1) Jika nilai Sig > α maka Ho diterima  

2) Jika nilai Sig < α maka Ha diterima. 

c. Uji t 

Uji signifikansi ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik t. 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial apakah pengaruhnya signifikan 

atau tidak.
21

 Dengan derajat keabsahan 5%, uji dilaksanakan dengan 

langkah membandingkan t hitung dengan t tabel. Jika t hitung ≤ t tabel 

jadi Ho diterima maka variabel X tidak berpengaruh terhadapt variabel Y 

dan sebaliknya jika t hitung ≥ t tabel jadi Ho ditolak maka variabel X 

berpengaruh terhadap variabel Y.
22

 Pengambilan kesimpulan adalah 

dengan melihat nilai signifikansi 0.05/2 = 0.025 (uji 2 sisi) dengan 

ketentuan df=n-k-1 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

k = Jumlah variabel independen 

                                                             
      20 Ibid  40 
      21 Sugiono,Op.Cit, hlm. 50 
      22 Ibid, hlm. 51 



BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Gambaran Umum Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri 

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita 

ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank 

ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat 

sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi 

kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang 

ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan 

pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan 

merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan 

nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan 

begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi. 

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis 

diantaranya : PT Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan Kesejahteraan 

Pegawai (YKP), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga 

terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis 

dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain 

serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada 

tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (Bank 

Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu 
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bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga 

menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

sebagai pemilik mayoritas baru BSB. 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan 

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau 

tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk 

bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok 

perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 

10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani 

transaksi syariah (dual banking system). 

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 

Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. 

Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. 

Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan 

infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan 

usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan 

nama PT BankSyariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 

tanggal 8 September 1999.  

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah 

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI 

menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan 
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ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari 

Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi 

sampai sekarang. PT Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh  

sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai 

rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme 

usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan 

Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM 

hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih 

baik.
1
 

 

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri  

Dalam rangka meningkatkan operasional BSM untuk mengatasi 

permasalahan dan tantangan yang dihadapi di masa depan, maka 

dirumuskan Visi dan Misi BSM sebagai gambaran cita-cita serta harapan 

yag ingin diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. 

a. Visi 

Visi BSM adalah “bank syariah terdepan dan modern”. Makna Visi :  

Bank Syariah Terdepan : 

Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri 

perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, 

commercial, dan corporate. 

                                                             
      

1
 Sejarah Bank Syariah Mandiri (On-line), tersedia di:  www.syariahmandiri.co.id (23 Juni 

2017). 

http://www.syariahmandiri.co.id/


55 
 

Bank Syariah Modern:  

Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir 

yang melampaui harapan nasabah. 

b. Misi 

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri 

yang berkesinambungan. 

2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang 

melampaui harapan nasabah. 

3) Mengutamakan penghimpunandana murah dan penyaluran 

pembiayaan pada segmen ritel. 

4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal. 

5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang 

ketat. 

6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 

 

3. Produk-produk yang ditawarkan Bank Syariah Mandiri 

a. Produk Pendanaan (Funding)  

Merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang fungsinya 

menghimpun dana, di antaranya adalah sebagai berikut:  

a) Giro  

1) BSM Giro  

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Rupiah untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 
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wadiah yad dhamanah. Dimana bank selaku pihak yang dititipi 

berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-

waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana 

sejumlah yang disimpan oleh nasabah.  

2) BSM Giro Valas  

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar untuk 

kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip 

wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-perorangan.  

3) BSM Giro Singapore Dollar 

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-

perorangan.  

4) BSM Giro Euro  

Sarana penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar 

untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan 

prinsip wadiah yad dhamanah untuk perorangan atau non-

perorangan.  

b. Deposito  

1) Deposito BSM 1, 3, 6 dan 12 bulan  Produk investasi berjangka 

waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola dengan prinsip 

mudharabah muthlaqah. Dimana nasabah memberikan keleluasan 
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penuh kepada bank untuk menggunakan dananya tersebut dalam 

usaha yang dianggap baik dan menguntungkan.  

2) Deposito BSM Vallas 1, 3, 6 dan 12 bulan  

Produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar 

yang dikelola dengan prinsip mudharabah muthlaqah.  

c. Tabungan  

1) BSM Tabungan Simpatik  

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati. 

Dalam akad ini bank BSM tidak m pemberian imbalan atau bonus 

kepada nasabah. Bank BSM menjamin pengembalian dana titipan 

nasabah.  

2) BSM Tabunganku  

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan 

yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna 

menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Tabungan ini menggunakan akad wadi’ah.  

3) Tabungan BSM  

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya 

dapat dilakukan setiap saat selama jam kas dibuka di konter BSM 

atau melalui ATM. Tabungan ini menggunakan akad mudharabah. 
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4) BSM Tabungan Berencana  

Tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang 

serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan, dengan 

akad mudharabah.  

5) BSM Tabungan Kurban  

Tabungan dalam mata uang rupiah dan menggunakan akad 

mudharabah untuk membantu nasabah dalam merencanakan ibadah 

kurban dan aqiqah. 

6) BSM Tabungan Investa Cendekia  

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan 

jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan 

perlindungan asuransi. Tabungan ini menggunakan akad 

mudharabah dimana bank BSM sebagai mudharib menutup biaya 

operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang 

menjadi haknya.  

7) BSM Tabungan Pensiun  

Tabungan Pensiun BSM adalah simpanan dalam mata uang rupiah 

berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah, yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang 

disepakati. Produk ini merupakan hasil kerjasama BSM dengan PT 

Taspen yang diperuntukkan bagi pensiunan pegawai negeri 

Indonesia.  
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8) BSM Tabungan Mabrur  

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan 

ibadah haji & umrah. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad 

mudharabah muthlaqah. Tabungan ini tidak dapat dicairkan kecuali 

untuk melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji/ Umrah (BPIH). 

9) BSM Tabungan Mabrur Junior  

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan 

ibadah haji & umrah dengan akad mudharabah  muthlaqah. 

Tabungan ini atas nama anak, usia anak 5 – 18 tahun.  

d. BSM Priority  

Merupakan produk yang hanya dengan menempatkan dana minimal 

Rp250 juta, nasabah berhak mendapatkan layanan personal dengan 

fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dalam keseimbangan baik 

dalam layanan finansial maupun layanan non finansial. Personal 

Relationship Officer akan membantu nasabah menentukan pilihan 

perencanaan keuangan, termasuk konsultasi zakat, waqaf hingga 

pembagian harta waris. Raih keseimbangan hidup dengan BSM 

Priority.  

e. Produk Pembiayaaan (Lending)  

Merupakan produk Bank Syariah Mandiri yang fungsinya 

menyalurkan dana. Produk lending di BSM antara lain yaitu:  
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1) BSM Implan  

BSM Implan adalah pembiayaan konsumer dalam valuta rupiah 

yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan yang 

pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok). Untuk 

pembelian barang digunakan akad Wakalah wal Murabahah dan 

apabila untuk memperoleh manfaat atas jasa digunakan akad 

Wakalah wal Ijarah.  

2) Pembiayaan Peralatan Kedokteran  

Pembiayaan Peralatan Kedokteran adalah pemberian fasilitas 

pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan 

untuk pembelian peralatan kedokteran. Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank 

dan nasabah, dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan 

menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan 

keuntungan margin yang disepakati.  

3) Pembiayaan Kepada Pensiunan  

Pembiayaan kepada Pensiunan merupakan penyaluran fasilitas 

pembiayaan konsumer (termasuk untuk pembiayaan multiguna) 

kepada para pensuinan, dengan pembayaran angsuran dilakukan 

melalui pemotongan uang pensiun langsung yang diterima oleh 

bank setiap bulan (pensiun bulanan). Akad yang digunakan adalah 

akad murabahah atau ijarah. 
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4) Pembiayaan Griya  

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, 

menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal 

(konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan developer 

dengan sistem murabahah. 

5) Pembiayaan Griya BSM Bersubsidi  

 Griya BSM Bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan atau 

pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun 

oleh pengembang dengan dukungan fasilitas subsidi uang muka 

dari pemerintah.  

Akad yang digunakan adalah akad murabahah. Akad murabahah 

adalah akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank membeli 

barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga 

pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.  

6) Pembiayaan Kendaraan Bermotor  

BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan 

pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dengan sistem 

murabahah.  

7) Pembiayaan Umrah  

Pembiayaan Umrah adalah pembiayaan jangka pendek yang 

digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umrah 

seperti untuk tiket, akomodasi dan persiapan biaya umrah lainnya 
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dengan akad ijarah. Dimana bank berhak mendapatkan upah atas 

atas imbalan jasa.  

8) Pembiayaan Talangan Haji  

Merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah 

khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh 

kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH. Akadnya adalah ijarah 

yang mana dalam hal ini bank mendapatkan ujroh atas suatu jasa 

melalui pembayaran imbalan jasa. 

f. BSM Gadai Emas  

Gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar 

jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang 

tunai dengan cepat. Akad yang digunakan adalah akad Qardh dalam 

rangka Rahn. Qardh dalam rangka Rahn adalah akad pemberian 

pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan 

tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.  

g. BSM Cicil Emas  

BSM Cicil Emas (iB) merupakan produk kepemilikan emas yang 

memberi kesempatan masyarakat dengan cara cicilan. Akad yang 

digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas adalah jual beli 

(murabahah) dengan jaminan diikat dengan gadai.  

h. Produk Jasa  

Merupakan pelayanan jasa bank, selain funding dan lending yang 

di berikan kepada nasabah, di antaranya adalah:  
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a) Transfer  

1) Western Union Money Transfer  

Adalah jasa pengiriman dan penerimaan uang secara cepat (real 

time online) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara 

(domestik).  

2) Transfer valas BSM  

b) Transfer Keluar 

 

Yaitu pengiriman valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain 

baik dalam maupun luar negeri.  

c) Transfer Masuk  

Yaitu pengiriman valas dari nasabah bank lain dalam negeri maupun 

luar negeri ke nasabah BSM.  

d) Transfer dalam kota  

Yaitu jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring 

lokal.  

e) Kliring  

Kliring yaitu sarana perhitungan tentang piutang antara para peserta 

secara terpusat dari satu pusat dengan saling menyerahkan surat-

surat berharga dengan surat-surat dagang yang telah ditetapkan 

untuk dapat diperhitungkan. Jasa kliring meliputi:  

1) Intercity clearing  

Yaitu jasa penagihan warkat (cek/bilyet giro valuta rupiah) bank 

di luar wilayah kliring dengan cepat sehingga nasabah dapat 
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menerima dana hasi tagihan cek atau bilyet giro tersebut pada 

keesokan harinya.  

2) Inkaso  

Yaitu fasilitas perbankan bagi para nasabah bank untuk 

melakukan penarikan/pengiriman warkat. Kliring yang diperoleh 

dari luar wilayah kliring bagi yang bersangkutan. 

 

i. BSM SUHC (Saudi Umrah dan Haji)  

Yaitu kartu prabayar dalam mata uang Saudi Arabiyah Riyal untuk 

memenuhi kebutuhan uang bagi jamaah haji, umrah ataupun keperluan 

bisnis.  

j. BSM RTGS  

Yaitu salah satu cara pengiriman dana dengan cepat di mana penerima 

pengiriman uang dalam hitungan menit.  

k. Sentra Bayar  

Yaitu layanan bank dalam menerima pembayaran tagihan pelanggan.  

l. BSM SMS Banking  

Yaitu fasilitas layanan perbankan bagi nasabah yang memudahkan 

dalam melakukan berbagai transaksi dengan fasilitas sms kepada pihak 

yang dituju.  

m. BSM Elektronik Payroll  

Yaitu pembayaran gaji karyawan institusi melalui teknologi terkini 

secara mudah, aman, dan fleksibel.  
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n. BSM Card  

Yaitu sarana untuk melakukan transaksi penarikan, pembayaran, dan 

pemindahbukuan dana pada ATM BSM, ATM Mandiri, jaringan ATM 

Prima- BCA dan ATM Bersama, serta ATM Bankcard. 

o. Pajak Online  

Yaitu layanan bank dalam membayar kewajiban bank secara otomatis 

dengan mendebet rekening secara tunai. 

B. Hasil Uji Dan Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif  

 Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui jumlah data (N) yang 

digunakan dalam penelitian serta melihat nilai variabel maksimum, 

minimum rata-rata (mean), dan standar devinasi.  

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Overhead Cost 38 36.78 85.68 52.2443 10.63153 

B.DPK 38 29.56 56.00 46.2094 7.22639 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

38 19.37 33.71 28.4084 4.95616 

Margin 

Murabahah 
38 212.66 369.63 2.96672 39.81723 

Valid N (listwise) 38     

  Sumber: Output SPSS 16 data skunder yang diolah, 2017 

Berdasarkan tabel uji statistik deskriptif diatas, diketahui bahwa 

jumlah data atau N yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38. Nilai 
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overhead cost variabel dependen yang diproduksi dari biaya-biaya 

operasional sebagai memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 52.2443 dan 

nilai standar deviasi sebesar 10.63153 dengan nilai minimum sebesar 

36.78% dan nilai maksimum sebesar 85.58%. variabel yang diproduksi 

oleh bagi hasil dana pihak ketiga pada tabel diatas memiliki nilai rata-rata 

sebesar 46.2094 dan standar deviasi sebesar 7.22639. Variabel volume 

pembiayaan murabahah memiliki nilai rata-rata sebesar 28.4084 dan 

standar deviasi sebesar 4.95616. Variabel margin murabahah memiliki 

nilai rata-rata sebesar 2.96672 dan standar deviasi sebesar  39.81723. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas  

 Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah 

data yang dari variabel-variabel yang digunakan berdistribusi secara 

normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan grafik dan uji statistik. Hasil uji statistik one-sample 

kolmogorov-smirnov. Test dengan bantuan SPSS 16 dan hasil yang 

diperoleh adalah sebagai berikut: 

Ho = data berasal dari populasi berdistribusi normal. 

Ha = data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal. 

Keterangan pengujian: 

1) Jika nilai Asymp, Sig. (2-tailed  < 0.05) maka Ho ditolak. 

2) Jika nilai Asymp, Sig. (2-tailed > 0.05) maka Ha diterima. 

 



67 
 

Tabel 4.2 

Uji Normalitas 

 

  

Overhead Cost B.DPK 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

Margin 

Murabahah 

N 38 38 38 38 

Normal 

Paramete

rs
a
 

Mean 52.2443 46.2094 28.4084 296.6669 

Std. 

Deviation 
10.63153 7.22639 4.95616 39.81723 

Most 

Extreme 

Differenc

es 

Absolute .120 .135 .183 .116 

Positive .120 .112 .142 .071 

Negative 
-.097 -.135 -.183 -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .740 .834 1.125 .717 

Asymp. Sig. (2-tailed) .644 .490 .159 .683 

a. Test distribution is 

Normal. 

    

 Sumber:Output SPSS 16  pengolahan data 2017 

 

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa nilai signifikan 

(Asymp. Sig 2-tailed) variabel overhead cost sebesar 0,644 > 0.05. 

variabel bagi hasil dana pihak ketiga sebesar 0,490 > 0.05. variabel 

volume pembiayaan murabahah sebesar 0,159 > 0.05 dan variabel 

margin murabahah sebesar 0,683 > 0.05. Karena signifikansi lebih dari 

0,05 maka dapat di simpulkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan 

normal. 
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b. Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan 

linear yang yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel 

independen dan model regresi. Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen.  

Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinear antara 

lain dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance, apabila nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih dari 0,1 

maka dinyatakan tidak terjadi multikolinear. Hasil pengujian dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.3  

Uji Multikolinear 

Sumber: Data Skunder Yang Diolah 2017 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 68.716 26.681  2.576 .015   

Overhead Cost 1.151 .390 .307 2.951 .006 .820 1.220 

B.DPK 2.250 1.080 .408 2.084 .045 .231 4.322 

Volume 

Pembiayaan 

Murabahah 

2.249 1.631 .280 1.379 .177 .216 4.639 

a. Dependent Variable: Margin 

Murabahah 
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 Hasil uji multikolinear ditunjukan pada tabel 8. Dengan melihat 

nilai tolerance atau nilai VIF (variance inflation factor). Penelitian ini 

menggunakan varabel Overhead Cost, Bagi Hasil DPK, dan Volume 

Pembiayaan Margin. Nilai VIF dari variabel independen Overhead Cost 

sebesar 1.220, B.DPK sebesar 4.322, dan Volume Pembiayaan 

Murabahah sebesar 4.639, nilai tersebut lebih kecil dari 10, maka tidak 

terjadi masalah multikolinear. 

c. Uji Autokolerasi 

 Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada priode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak adanya 

masalah autokolerasi.  

Penelitian ini digunakan uji Durbin Watson. Pengambilan keputusan 

sebagai berikut du < dw < 4 - du, maka Ho diterima, artinya tidak ada 

terjadi autokolerasi. Jika dw < dl atau dw > 4 – dl, maka Ho ditolak, 

artinya terjadi autokolerasi. 

Tabel 4.4 

Uji Autokolerasi 

 

 
 

 

 

 

 

 Sumber : Data Skunder Yang diolah 2017 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .657
a
 .431 .381 1.91406E7 2.064 

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

Cost 

b. Dependent Variable: Margin Murabahah   
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 Berdasarkan tabel diatas hasil uji aoutokolerasi, dapat diketahui 

bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1.656 < 2.064 < 2.344 lebih besar 

dari nilai 4 – du 1,722 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima  yang 

berarti tidak terjadi masalah autokolerasi. 

d. Uji Heteroskedatisitas   

Pengujian heteroskedatisitas adalah keadaan dimana terjadi 

ketidaksamaan varin residual untuk semua pengamatan pada model 

regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi masalah 

heteroskedatisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi masalah 

heteroskedatisitas dalam satu model regresi dapat digunakan uji grafik 

dan uji statistik. Uji grafik menggunakan uji grafik scaterplot, dimana 

tidak terjadinya heteroskedatisitas detandai dengan pola plot dalam grafik 

yang tidak jelas.  

Mendeteksi heteroskedastisitas dengan kriteria: 

1) Titik-titik menyebar di atas dan dibawah atau disekitar angka nol 

pada sumbu Y secara acak. 

2) Titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah. 

3) Penyebaran titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4) Penyebaran titik data tidak berpola. 
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Gambar 4.1 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 Dari grafik diatas diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola 

yang tidak jelas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedatisitas pada model 

regresi. 

 

3. Uji Regresi Berganda  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengukur kekuatan dua variabel atau lebih dan juga 

menunjukan arah dari hubungan antara variabel dependen dengan variabel 
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independen. Dalam penelitian ini analisis regresi berganda bertujuan untuk 

melihat pengaruh antara Biaya Overhead, Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga, 

dan Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap Penetapan margin 

murabahah. Adapun Perhitungan analisa regresi dapat dilihat sebagai 

berikut: 

 

tabel 4.6 

Uji Regresi Berganda 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a. Dependent Variabel: Margin Murabahah  

Sumber: data skunder yang diolah 2017 

 

 Hasil persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel diatas, 

berdasarkan hasil analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-

variabel penelitian ini maka persamaan dalam penelitian ini adalah: 

Y = a + b1 . X1 + b2 . X2 +b3.X3 + e 

Pengolahan data tersebut menghasilkan suatu model sebagai berikut: 

Y= 112.256+1.284 X1+-403 X2+4.891 X3+e 

Y= Penetapan Margin Murabahah 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 112.256 32.515  3.452 .002 

Overhead Cost 1.284 .357 .334 3.592 .001 

B.DPK -.403 .231 -.161 -1.747 .090 

Volume Pembiayaan 

Murabahah 
4.891 .799 .588 6.119 .000 
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a= nilai Y bila X = 0  

b= koefisien regresi 

X1= Overhead Cost 

X2= Biaya bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) 

X3= Volume Pembiayaan Murabahah 

e= eror 

Penjelasan dari persamaan tersebut adalah  

a. konstanta sebesar 112.256 artinya jika Overhead Cost, B.DPK, Volume 

Pembiayaan Murabahah nilainya 0 atau tidak dipengaruhi variabel 

X1,X2 dan X3 maka nilai Margin Murabahah sebesar 112.256 

b. Koefisien Regresi Variabel Overhead Cost sebesar 1.284 artinya jika 

overhead cost mengalami kenaikan maka margin murabahah terjadi 

penurunan. 

c. Koefisien Regresi Variabel B.DPK sebesar -403 artinya jika B.DPK 

mengalami penurunan maka margin murabahah akan mengalami 

kenaikan. 

d. Koefisien Regresi Variabel Volume Pembiayaan Murabahah sebesar 

4891 mengalami kenaikan maka margin murabahah juga ikut naik.  
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4. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Detirminasi (R
2
)  

Uji ketepatan perkiraan model dilakukan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase pengaruh variabel independen secara 

serentak terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan regresi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 

Hasil Uji R
2 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .878
a
 .770 .750 20.40846 

a. Predictors: (Constant), Volume Pembiayaan Murabahah, B.DPK, 

Overhead Cost 

  Sumber: data skunder yang diolah 2017 

  Berdasarkan tabel diatas menunjukan besarnya adjusted R sebesar 

0,750. Hal ini berarti seluruh variabel independen dan model regresi 

mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat sebesar 75% 

sementara 25% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya yang 

tidak diikut sertakan dalam model regresi. 

b. Uji F 

 Pengujian ini sering disebut juga pengujian signifikansi 

keseluruhan variabel terhadap garis regresi yang ingin menguji 

variabel dependen (Y) secara linear berhubungan dengan variabel 

(X1.X2.X3). 
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Tabel 4.8 

Uji F 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Sumber: data skunder yang diolah 2017 

 Berdasarkan hasil uji Anova atau F pada tabel diatas diperoleh nilai 

F hitung sebesar 37.957 dengan signifikansi 0,000. Karena nilai F 

hitung signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat 

digunakan untuk memperoleh margin murabahah atau dapat dikatakan 

bahwa regresi biaya overhead, bagi hasil dana pihak ketiga dan 

volume pembiayaan murabahah secara keseluruhan berpengaruh 

terhadap penetapan margin pembiayaan kepemilikan rumah. 

c. Uji T 

Uji T digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen 

secara persial berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan ujiT pada tingkat kepercayaan 95% 

dan tingkat kesalahan 5% dengan ketentuan. 

1) T hitung > T tabel maka Ho diterima.  

2) T hitung < T tabel maka Ho ditolak.  

3) Nilai Sig < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 47428.448 3 15809.483 37.957 .000
a
 

Residual 14161.176 34 416.505   

Total 61589.625 37    

a. Predictors: (Constant), Volume Pembiayaan Murabahah, B.DPK, Overhead Cost 

b. Dependent Variable: Margin Murabahah    
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4) Nilai Sig > 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 Berdasarkan tabel Regresi diatas hasil uji t menunjukan bahwa 

terdapat kedua variabel signifikan mempengaruhi variabel dependen 

dan satu variabel tidak mempengaruhi variabel dependen dengan 

tingkat kesalahan kurang dari 0,05%. Variabel tersebut adalah 

Overhead Cost, Volume Pembiayaan Murabahah bernilai signifikan 

0.001 dan 0.000. sedangkan variabel B.DPK sebesar 0.90. 

 Oleh karena itu overhead cost, volume pembiayaan murabahah 

yang sama-sama berpengaruh signifikan terhadap penetapan margin 

dan B.DPK berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penetapan 

margin.   

C. Pembahasan Hasil Penelitian  

 Berdasarkan hasil uji signifikansi secara silmutan (uji F) menyatakan 

bahwa nilai Fhitung sebesar 37.957 dan nilai sigifikansi sebesar 0.000, yang 

artinya bahwa variabel overhead cost, bagi hasil dana pihak ketiga (DPK) dan 

volume pembiayaan murabahah secara bersamaan mempengaruhi penetapan 

margin murabahah. Sementara hasil uji koefisien determinasi Adjusted R
2
 

diperoleh nilai sebesar 0.750 atau 75% yang berarti nilai 75% variasi margin 

murabahah dapat dijelaskan oleh variabel overhead cost, bagi hasil dana 

pihak ketiga (DPK), dan volume pembiayaan murabahah. Sedangkan sisanya 

sebesar 25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut sertakan dalam 

penelitian ini. Adapun pembahasan mengenai pengaruh variabel overhead 
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cost, B.DPK, dan volume pembiayaan murabahah berdasarkan hasil uji secara 

parsial akan dijelaskan sebagai berikut:  

1. Pengaruh Overhead Cost terhadap penetapan margin murabahah 

pada pembiayaan kepemilikan rumah. 

Hasil pengujian hipotesis overhead cost terhadap penetapan margin 

murabahah menunjukan nilai Thitung sebesar 3.592 > 2.028 maka Ho 

ditolak. Kesimpulannya adalah overhead cost berpengaruh postif terhadap 

penetapan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah. Hal 

ini juga dapat dilihat dari penelitian terdahulu oleh Muhammad Yusuf dan 

Rini Kurnia Sari yang menyimpulkan bahwa biaya overhead memiliki 

tingkat signifikan sebesar 0,001. Hal ini berarti biaya overhead memiliki 

pengaruh positif terhadap penetapan margin murabahah pada perbankan 

syariah. Hal itu ditunjukan oleh koefisien sebesar 73%. Semakin tinggi 

biaya overhead yang dikeluarkan bank, maka tingkat margin akan semakin 

rendah, begitupun sebaliknya.   

2. Pengaruh Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penetapan 

margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah. 

  Hasil pengujian hipotesis B.BPK terhadap penetapan margin 

murabahah menunjukan nilai Thitung sebesar  -1.747 < 2.028 maka Ho 

diterima. Kesimpulannya adalah  B.DPK tidak berpengaruh negatif 

terhadap terhadap penetapan margin murabahah pada pembiayaan 

kepemilikan rumah. Bagi hasil dana pihak ketiga memiliki tingkat sebesar 

-1.747 hal ini berarti B.DPK tidak berpengaruh terhadap penetapan margin 
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murabahah pada Bank Syariah Mandiri dimana bagi hasil yang diberikan 

oleh bank syariah kepada nasabah kecil maka penerimaan margin 

murabahah bank akan semakin sedikit. Hal ini bertentangan dengan hasil 

penelitian Yusro Rahma dimana bagi hasil dana pihak ketiga memiliki 

pengaruh terhadap penetapan margin sebesar 0.000. Dimana ia 

menyatakan ketika bagi hasil yang diberikan bank syariah kepada nasabah 

lebih besar maka penerimaan margin murabahah bank akan semakin besar. 

3. Pengaruh Volume Pembiayaan Murabahah Terhadap penetapan 

margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah. 

  Hasil pengujian hipotesis volume pembiayaan murabahah terhadap 

penetapan margin murabahah menunjukan Thitung sebesar 6.119 > 2. 028 

maka Ho ditolak. Kesimpulannya adalah volume pembiayaan murabahah 

berpengaruh postif terhadap penetapan margin murabahah pada 

pembiayaan kepemilikan rumah. Volume pembiayaan murabahah 

memiliki tingkat signifikan sebesar 0.000 hal ini berarti volume 

pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

penetapan margin murabahah. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian 

terdahulu oleh Lilia Nihayati dimana volume pembiayaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap penetapan margin murabahah dengan nilai 

signifikan sebesar 0.000. Karena volume pembiayaan murabahah 

merupakan faktor eksternal dalam pembiayaan murabahah maka dapat 

disimpulkan jika volume pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang 

dominan terhadap penetapan margin murabahah. 
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 Dilihat dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel 

overhead cost dan volume pembiayaan murabahah berpengaruh secara 

signifikan terhadap penetapan margin murabahah pada pembiayaan 

kepemilikan rumah. Sedangkan variabel bagi hasil dana pihak ketiga tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan margin murabahah. 

  

  

 

  

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, rumusan masalah, uji hipotesis 

dan pembahasan terhadap variabel didalam penelitian ini faktor-faktor 

manakah yang berpengaruh pada penetapan margin murabahah pada Bank 

Syariah Mandiri priode Januari 2012- Febuari 2015 sebanyak 38 sampel 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama variabel Overhead Cost 

terbukti secara parsial berpengaruh positif signifikan tehadap penetapan 

margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah nilai thitung sebesar 

3.592 dengan nilai signifikan sebesar 0.001 < 0,05 artinya ada pengaruh 

yang positif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penelitian 

terdahulu oleh Muhammad Yusuf dan Rini Kurnia Sari yang 

menyimpulkan bahwa overhead cost memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap penetapan margin. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan margin 

murabahah sangat dipengaruhi oleh overhead cost. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua variabel B.DPK terbukti 

berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap penetapan margin 

murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah nilai thitung sebesar -1.747 

dengan nilai signifikan sebesar 0.090 > 0.05 artinya tidak ada pengaruh 

yang positif dan signifikan. Hal ini bertentangan dengan penelitian 
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terdahulu oleh Yusro Rahma yang menyatakan bahwa bagi hasil dana 

pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan. Hal ini dikarenakan 

semakin besar bagi hasil dana pihak ketiga yang diberikan bank maka 

semakin besar pendapatan margin yang diperoleh. 

3. Dan berdasarkan pengujian hipotesis ketiga variabel Volume Pembiayaan 

Murabahah terbukti secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

penetapan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah nilai 

thitung sebesar 6.119 dengan nilai signifikan sebesar 0.000 < 0.05 artinya 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan penelitian terdahulu oleh Lilia Nihayati yang menyatakan bahwa 

volume pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penetapan margin murabahah. Hal ini menunjukan bahwa 

penetapan margin murabahah sangat dipengaruhi oleh volume pembiayaan 

murabahah karena volume pembiayaan murabahah merupakan faktor 

eksternal dalam pembiayaan murabahah.  

Dari faktor-faktor diatas menunjukan besarnya pengaruh overhead cost, 

bagi hasil dana pihak ketiga (DPK), volume pembiayaan murabahah terhadap 

penetapan margin murabahah sebesar 0.750 atau 75%. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran 

yang dapat diberikan, antara lain: 

1. Bagi Bank Syariah Mandiri hendaknya meminimalisir biaya overhead 

sehinga margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah 
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meningkat. Selanjutnya pada volume pembiayaan harus ditingkatkan 

sehingga margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah 

meningkat. Serta hendaknya Bank Syariah Mandiri mengkaji kembali 

sistem perhitungan margin murabahah pada pembiayaan kepemilikan 

rumah sehingga berjalan searah dengan prinsip-prinsip Islam. 

2. Bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kepemilikan rumah 

(griya) pada bank Syariah Mandiri Hendaknya tidak melihat keuntungan 

(economic rational) semata, namun lebih didasari oleh landasan hukum 

Islam untuk meghindari riba. Selain itu, nasabah agar lebih banyak 

memanfaatkan pembiayaan dari bank syariah dalam bentuk pembiayaan 

murabahah sehingga dapat memiliki efek dominan yang lebih luas baik 

bagi perkembangan bank syariah itu sendiri maupun perekonomian makro. 

3. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan objek sampel 

perbankan syariah lainnya, dan tahun priode penelitian yang lebih baru 

sehingga hasil kesimpulan yang diperoleh dapat memperkuat teori yang 

telah dikemukakan saat ini.   
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