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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Suku Bunga BI terhadap margin pembiayaan murabahah, 

pengaruh Inflasi terhadap margin pembiayaan murabahah, pengaruh Biaya Operasional terhadap margin pembiayaan 

murabahah, Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap margin pembiayaan murabahah, dan pengaruh Non Performing 

Financing (NPF) terhadap margin pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah.  dan Pengaruh Suku Bunga BI, 

Inflasi, Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, dan Non Performance Financing (NPF)  terhadap margin pembiayaan 

murabahah pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian dengan metode Fixed Effect menemukan bahwa Suku Bunga 

BI, Inflasi, Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Non-Performance Financing (NPF) secara bersama-sama atau 

simultan berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Secara parsil variabel Inflasi, 

Biaya Operasional, dan Volume Pembiayaan terbukti menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap margin 

pembiayaan murabahah. Adapun Suku Bunga BI dan NPF tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap margin 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. 

 

Kata Kunci: Margin Murabahah, Bank syariah, 

1. PENDAHULUAN 

     Pemberian kredit di bank konvensional atau pembiayaan di bank syariah merupakan kegiatan 

utama dan menjadi sumber utama pendapatan bank, maka tidak heran apabila, pembiayaan 

sebagai upaya lembaga finansial dalam menggerakkan sektor riil telah mendapat perhatian tinggi 

dari perbankan syariah. Sepanjang 2015 Sebesar 80,85% dari total penyaluran dana perbankan 

syariah diinvestasikan ke dalam pembiayaan (outlook perbankan syariah pada OJK: 2015).  

Berikut komposisi total pembiyaan yang disalurkan perbankan syariah Indonesia: 

Tabel 1.1 

Jumlat Total Pembiayaan yang Disalurkan Perbankan Syariah 

Periode 2009-2015 

AKAD 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Akad 

Mudharabah 6.597 8.631 10.229 12.023 13.625 

 

14.354 

 

14.820 

Akad Musyarakah 10.412 14.624 18.960 27.667 39.847 

 

49.387 

 

60.713 

Akad Murabahah 26.321 37.508 56.365 88.004 110.565 117.371 122.111 

Akad Salam 0 0 0 0 0 0 0 

Akad Istishna 423 347 326 376 582 633 770 

Akad Ijarah 1.305 2.341 3.839 7.345 10.841 11.620 10631 

Akad Qard 1.829 4.731 12.937 12.090 8.995 5.965 3.910 

Sumber: Statistika Perbankan Syariah Indonesia 2015 

          

          Dari data statistika perbankan syariah pada Direktorat Bank Syariah Bank Indonesia 2015 

komposisi pembiayaan pada bank syariah masih didominasi pembiayaan dengan prinsip jual beli 

(murabahah). Dengan total kurang lebih 112 triliun rupiah, pembiayaan murabahah menjadi 

sumber pendapatan utama bagi bank syariah, bahkan sangat jauh jika dibandingkan dengan 

jumlah pembiayaan-pembiayaan lain yang disalurkan bank syariah.  
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     Pada dasarnya karakteristik Pembiayaan murabahah adalah penjualan dengan keuntungan 

(margin) tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan.  Besarnya pendapatan yang diperoleh 

dari pembiayaan murabahah akan sangat berkaitan dengan tingkat margin murabahah yang 

dibebankan bank syariah kepada nasabah. Penetapan margin keuntungan ini bertujuan untuk 

antisipasi timbulnya wanprestasi atau kemacetan dari nasabah dan guna menghindari kerugian. 

Metode pengakuan keuntungan dalam akad murabahah sepenuhnya dilakukan oleh bank syariah.  

Namun pada kenyataannya, hal ini menimbulkan perdebatanan karena penetapan margin dalam 

pembiayaan murabahah di bank syariah yang dirasakan oleh beberapa kalangan masih cukup 

tinggi. Di Indonesia Tingginya margin Bank Syariah dimungkinkan karena adanya antisipasi oleh 

pihak bank akan adanya inflasi dan kenaikan suku bunga di pasar. Kemudian dalam Outlook 

Perbankan syariah 2015 juga disebutkan bahwa pangsa pasar bank syariah yang masih sangat 

kecil, yaitu hanya 3,5% saja. Sehingga, agar bank syariah dapat bersaing dengan bank 

konvensional maka ditetapkan margin yang tinggi. Jadi apa sajakah faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat besar kecilnya margin pembiayaan murabahah di bank syariah? 

          

2. Kajian Literatur 

2.1 Perbankan Syariah 

      Berdasarkan teori yang berkembang pada periode 1950-an perbankan syariah merupakan 

perbankan yang bebas bunga dan beroperasi berdasarkan konsep mudharabah dan musyarakah, 

dengan konsep ini dijalankan dengan sistem profit loss sharing (PLS) atau bagi hasilnya berupa 

keuntungan atau kerugian (Abdullah Saeed 2003). Muhamad (2004:13) menjelaskan bahwa bank 

islam (syariah) adalah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan 

dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.  Dalam beberapa hal, bank konvesional dan bank 

syariah memiliki beberapa persamaan terutama dalam sisi tekhnis penerimaan uang, mekanisme 

transfer, teknologi komputer yang digunan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan, dan 

sebagianya. Akan tetapi, juga terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan 

itu menyangkut aspek legal, stuktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Sutan 

Remy Sjahdaeni menguraikan beberapa perbedaan antara bank konvensional dengan bank 

syariah, sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Perbadaan Bank Syariah dan bank Konvensional 

Bank Syariah Bank Konvensional 

Berdasarkan margin keuntungan atau 

bagi hasil 

Memakai perangkat bunga 

Profit dan falah oriented Profit oriented 

Hubungan hukum bank dan nasabah: 

kemitraan 

Hubungan hukum nasabah dan bank: 

Debitur-Kreditur 

User of real funds  Creator of money supply 

Melakukan investasi yang halal saja Investasi yang halal dan haram 

Pengerahan dan penyaluran dana 

harus sesuai dengan pendapat dewan 

pengawas syariah  

Tidak terdapat Dewan sejenis itu 

Sumber: Sutan Remy Sjahdaeni (2010:87) 
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2.2 Definisi Pembiayaan 

Salah satu tugas pokok bank adalah menyalurkan dana melalui pembiayaan yang 

kemudian menghasilkan pendapatan bagi bank syariah. Pengertian pembiayaan menurut Kasmir 

(2000: 73) dapat didefinisikan sebagai berikut : 

“Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah 

jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.” 

 Kemudian Habib Nazir dan Muhammad Hasanudin (2004:45) juga menjelasakan 

pembiayaan merupakan Pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan deficit 

unit dari suatu sistem ekonomi.   

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan 

pembiayaan sebagai berikut : “Pembiayaan dapat berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa 

menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam dan transaksi sewa menyewa jasa 

(multi-jasa)”. 

2.3 Sistem Pembiayaan Perbankan Secara Syariah 

     Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 tentang 

Perbankan Prinsip Syariah, bentuk pembiayaan perbankan secara syariah terbagi dalam empat 

kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunanya yaitu: 

1. Jual beli 

a. Bai'al al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan 

keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. 

b.  Bai'as as Salam adalah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, dimana 

pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan, barang mana masih menjadi 

tanggungan penerima pesanan. 

c. Bai'al al Istishna merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam. umumnya 

dipergunakan di bidang manufaktur. 

2. Sewa ( Ijarah ) 

 adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership / milkiyyah ) atas barang itu 

sendiri. 

3. Bagi Hasil 

a. Al Musyarakah adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu 

di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal dengan 

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terdapat 

dua jenis Al-Musyarakah, yaitu:  

a) Musyarakah, yaitu pemilikan terjadi karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang 

berakibat pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. 

b) Musyarakah yaitu akad (kontrak) erjadi berdasarkan kesepakatan dimana dua orang 

atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan 

berbagi keuntungan dan kerugian. 

b. Al Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama ( 

shahibul maal ) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. 
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2.4 Pembiayaan Murabahah 

  Menurut Muhammad Ayyub (2009:337) Murabahah secara bahasa adalah bentuk mutual 

(bermakna saling) dari kata Ribh yang artinya keuntungan, yakni pertambahan nilai modal (jadi 

artinya saling mendapatkan keuntungan). Menurut terminology ilmu fiqih, murabahah adalah 

menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.  

2.5 Landasan Hukum Murabahah  

Pada dasarnya di dalam Al-Quran tidak pernah secara langsung dan tersurat membicarakan 

tentang murabahah. Walaupun demikian Abdullah Saeed (2006:119) menjelaskan bahwa para 

ulama telah sepakat (ijmâ’) akan kebolehan akad Murabahah yang termasuk dalam kategori jual 

beli muthlaq dan jual beli amânat. Ia disebut jual beli muthlaq karena obyek akadnya adalah 

barang (ain) dan uang (dain). Sedangkan ia termasuk kategori jual beli amânat karena dalam 

proses transaksinya penjual diharuskan dengan jujur menyampaikan harga perolehan (al-tsaman 

al-awwal) dan keuntungan yang diambil ketika akad. Sehingga dasar hukum yang dijadikan 

sandaran kebolehan jual beli murabahah di buku-buku fikih muamalat kotemporer lebih bersifat 

umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya (Syafi’e Antonio 

2009:102). Berikut landasan hukum murabahah didasarkan pada lafazh al-Qur’an, yaitu: 

1. . Al-Quran surat Al-Baqarah ayat: 275  

ُ ٱۡلبَۡيَع  بَٰوا ْۚ .........}.........َوأََحلَّ ٱَّللَّ َم ٱلر ِّ  {275َوَحرَّ

275. ...Allah telah menghalalkanjual beli dan mengharamkan riba...(QS. Al-Baqarah (2):275). 

2. Al-Quran surat An-Nisa ayat: 29  

 َٰٓ لِّ إَِّلَّ طِّ لَُكم بَۡينَُكم بِّٱۡلبَٰ ا  أَۡمَوٰ يَن َءاَمنُوا  ََل تَۡأُكلُوَٰٓ أَيَُّها ٱلَّذِّ
َٰٓ يٗما  يَٰ َ َكاَن بُِّكۡم َرحِّ ا  أَنفَُسُكۡمْۚ إِّنَّ ٱَّللَّ نُكۡمْۚ َوََل تَۡقتُلُوَٰٓ َرةً َعن تََراٖض م ِّ   ٢٩أَن تَُكوَن تَِّجٰ

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara 

kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu...(QS. An-Nisa (4):29) 

 Sesuai dengan penjelasan fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang 

murabahah, Dalam kedua ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara 

umum, serta menolak melarang konsep ribawi berdasarkan ketentuan ini. Dengan mengacu pada 

Al-Qur’an maka diharapkan Bank Syariah dapat menghindari praktek-praktek yang mengandung 

unsur riba dan melakukan usaha dengan kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan 

perdagangan. 

2.6 Unsur Penentu Margin Murabahah 

       Menurut Muhammad (2004:103) faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya mark-up adalah 

kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku bunga berjalan, 

kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-barang murabahah serta tingkat laba yang 

diharapkan dari barang-barang itu.”Berkaitan dengan hal ini Wiroso juga memaparkan unsur 

penentu margin dalam skema pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:  
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Tabel 2. Unsur-unsur Margin Murabahah 

No  Komponen  Data Yang digunakan 

1 Ekspektasi Bagi Hasil  Rata-rata bagi hasil yang diberikan oleh 

bank syraiah kepada pemilik dana 

ditambah dengan kenailan yang akan di 

harapkan 

2 Overhead Cost Merupakan rata-rata beban overhead riil 

yang lalu, meliputi beban promosi, beban 

administrasi, beban personalis dan 

sebagainya. 

Beban ini termasuk bagi hasi yang dibayar 

kepada nasabah (bagi hasil yang dibayar 

bukan beban bank syariah) 

3 Keuntungan Merupakan keuntungan normal yang layak 

yang diharapkan oleh bank syariah 

Keuntungan ini bukan spread seperti yang 

dilakukan oleh bank konvensional 

4 Premi Resiko Jika Risk Cost ini untuk menutup kegagalan 

nasabah yang tidak membayar maka 

nasabah yang lancar harus dikembalikan 

(bukan sebagai pendapatan bank syariah) 

  Sumber: Wiroso, Jual Beli Murabahah (2005:92)  

2.7 KERANGKA PEMIKIRAN 

     Dalam perkembangannya pembiayaan murabahah telah mendominasi persentase jumlah 

pembiayaan yang di ambil nasabah di bank-bank syariah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa 

hal, diantaranya adalah karena murabahah adalah pembiayaan  investasi jangka pendek dan cukup 

mudah bila dibandingkan dengan sistem profit and loss sharing (PLS). Kemudian mark up yang 

ada dalam pembiayaan murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga dapat memastikan 

bahwa bank syariah memperoleh keuntungan (margin) yang sebanding dengan bank yang 

berbasis bunga yang menjadi pesaing dari bank-bank syariah.  

      Belum adanya ketentuan yang mengatur penentuan margin pembiayaan murabahah, membuat 

semua bank syariah di Indonesia masih menjadikan suku bunga sebagai salah satu rujukan 

(Bencmark) dalam penetapan margin pembiayaan murabahah. Yang mana menurut 

Perwataatmadja (2011), perhitungan margin murabahah masih mirip dengan perhitungan bunga 

kredit yang diberikan bank konvensional secara flat rate dan bank masih memperhitungkan bagi 

hasil yang diberikan kepada penyimpan dana sebagai cost of fund.  
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Muhammad (2004:103) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

besarnya mark-up adalah kebutuhan bank syariah untuk memperoleh keuntungan riil, inflasi, suku 

bunga berjalan, kebijakan moneter, dan marketabilitas barang-barang murabahah serta tingkat 

laba yang diharapkan dari barang-barang itu. Prediksi perubahan suku bunga yang tidak tepat 

menyebabkan posisi bank mengalami kerugian, sebaliknya prediksi yang tepat dapat menghindari 

kerugian bank akibat perubahan suku bunga.  

Selain faktor-faktor diatas, Menurut wiroso (2005 : 92) Bank syariah juga 

mempertimbangkan besarnya biaya operasional dalam menentukan margin murabahah yang 

akan diberikan kepada para nasabah pembiayaannya. Semakin banyak biaya operasi yang 

dikeluarkan oleh bank syariah, maka bank syariah akan menaikkan margin murabahah. 

Disamping itu, margin keuntungan yang diperoleh perbankan syariah akan sangat ditentukan pula 

oleh volume pembiayaan yang diberikan dan menambah cash inflow bagi perbankan tersebut 

(Arumdhani, 2011). 

Setiap bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti 

bank ini tentunya memiliki risiko tersendiri atas terjadinya kemacetan dalam proses pengembalian 

dana kepada bank, pada bank syariah risiko ini dikenal dengan istilah Non performing Financing 

(NPF) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar terjadinya pembiayaan bermasalah. 

Besar kecilnya NPF mempengaruhi besar kecilnya penyaluran dana, semakin tinggi NPF suatu 

bank maka bank tersebut harus lebih memperhatikan proses penyaluran pembiayaannya. 

Kemudian faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penetapan margin 

murabahah adalah bagi hasil dana pihak ketiga, semakin besar Dana Pihak Ketiga yang diterima 

semakin meningkat pula peranan bank dalam menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang 

kekurangan dana dengan bentuk pemberian pembiayaan. 

3. METODE PENELITIAN 

     Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

deskriftif dan eksplanatori. Penelitian deskriftif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

karakteristik sampel yang dipakai dalam penelitian, karakteristik tersebut meliputi 7 Bank umum 

syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2009-2015 dan Bank syariah dengan laporan keuangan 

audit lengkap selama periode pengamatan yang dibutuhkan secara konsisten mulai dari tahun 

2009-2015 dari masing- masing variabel yang mempengaruhi Suku Bunga Bank, Inlasi, Biaya 

Operasional, Volume Pembiayaan, dan Non Performing Financing (NPF), sebagai variabel bebas 

(variabel X1, X2, X3, X4 dan X5) dan margin murabahah sebagai variabel terikat (variabel Y), 

sedangkan penelitian eksplanatori bertujuan untuk mendapat gambaran tentang yang akan 

menguji secara simultan dan parsial pengaruh Suku Bunga Bank, Inlasi, Biaya Operasional, 

Volume Pembiayaan, dan Non Performing Financing (NPF)  terhadap margin pembiayaan 

murabahah dengan menggunakan metode analisa regresi data panel. Metode pengambilan sampel 

dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling atau judgement sampling. Menurut Siregar 

(2011:148), purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria-

kriteria tertentu. Menurut Sugiyono (2012:117) pengertian purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria–kriteria atau pertimbangan tertentu.  

     Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Suku Bunga Bank Indonesia, Inflasi, 

Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, dan Non Performing Financing (NPF), terhadap margin 

pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. Data yang digunakan adalah unbalanced data 

panel yang merupakan gabungan data cross section dan time series. Data diperoleh dengan cara 
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purposive sampling terhadap bank umum syariah dan berdasarkan pada kelengkapan diambil 7 

bank umum syariah dari 11 bank umum syariah yang go public di Indonesia serta memenuhi 

syarat relevan dengan tujuan penelitian yaitu bank syariah dengan laporan keuangan audit lengkap 

selama periode pengamatan yang dibutuhkan secara konsisten mulai dari tahun 2009-2015. 

    Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode observasi dengan cara 

pengumpulan data sekunder dalam bentuk penelusuran dokumen-dokumen berupa laporan 

keuangan dan statistik yang diterbitkan oleh perusahaan. Penelusuran dokumen ini diperoleh dari 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang diolah adalah data perpaduan runtun waktu (time series) 

dengan cross section sehingga dalam penelitian ini menggunakan analisa data panel. Untuk 

menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dan menggunakan 

software Eviews 7. Analisis panel data adalah kombinasi dari data time series, data panel secara 

substansial mampu menurunkan masalah omitted variables, model yang mengabaikan variabel 

yang relevan. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Setelah itu dilakukan pengujian dengan menggunakan software Eviews versi 7, dengan 

metode estimasi regresi data panel, maka didapat hasil sebagai berikut: 

- Pengaruh Suku Bunga BI, Inflasi, Biaya Operasional, Volume Pembiyaan, dan Non 

Performance Financing (NPF) terhadap Margin Pembiayaan Murabahah di Bank 

Umum Syariah. 

          Berdasarkan hasil pengujian statistik, Ftable menunjukkan angka sebesar 2,53. Nilai Fhitung = 

4,738145 > Ftabel, maka uji F yang sebelumnya telah disajikan di atas menunjukkan bahwa 

variabel-variabel independen yaitu suku bunga BI, Inflasi, Biaya Operasional, Volume 

Pembiayaan dan NPF mempengaruhi secara simultan variabel margin pembiayaan murabahah 

pada tingkat signifikan 5%. Dimana, korelasi menunjukan adanya hubungan yang sangat erat, dan 

masing-masing koefisien adalah positif, artinya hubungannya adalah searah, semakin besar suku 

bunga Bi, inflasi, biaya operasional, volume pembiayaan dan NPF maka akan semakin besar 

margin pembiayaan murabahah, dan semakin kecil suku bunga BI, inflasi, biaya operasional, 

volume pembiayaan dan NPF maka akan semakin kecil margin pembiayaan murabahah.  

Memahami pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal suatu perusahan dengan baik akan 

dapat membantu penggunaanya melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan serta bermanfaat 

untuk membantu mengantisipasi kondisi-kondisi di masa depan maupun sebagai titik awal untuk 

melakukan langkah-langkah yang akan meningkatkan kinerja perusahaan di masa datang. 

 

- Pengaruh Suku Bunga BI  Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah 

       Hasil uji parsial variabel BI rate menghasilkan nilai koefisien 21,63268, thitung = 1,065395 dan 

Prob. 0,2944, dengan tingkat 𝛼 = 5% maka signifikansi > 0,05 sehingga Ho diterima yang artinya 

BI Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan murabahah. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Jihad dan Hosen (2009) yang menemukan bahwa tidak 

terdapat pengaruh suku bunga dengan margin pembiayaan Murabahah.  

 Namun hal ini bertolak belakang dengan temuan dari Heykal (2005) dan Zainuri (2013) 

yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga BI searah dengan margin murabahah. Artinya jika 

tingkat suku bunga mengalami penurunan maka margin murabahah juga mengalami penurunan, 
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bahkan seharusnya margin murabahah harus lebih kecil dari tingkat suku bunga. Namun, apabila 

suku bunga di pasar tetap stabil atau bahkan turun maka margin murabahah akan lebih besar di 

banding suku bunga pada bank konvensional. Dengan melihat Kecenderungan masyarakat yang 

selalu ingin memperoleh bunga yang rendah atas kredit tentunya mempengaruhi tingkat margin 

atau keuntungan yang ditetapkan oleh bank syariah agar bisa bersaing di pasar. Maka, tingkat 

Suku bunga (BI Rate) dapat diperhitungkan sebagai salah satu faktor penentu dalam penetapan 

margin murabahah di bank syariah. 

- Pengaruh Inflasi Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah 

        Hasil uji parsial variabel inflasi menunjukkan thitung = 2,986155, dan nilai Prob. 0.00053 

dengan tingkat 𝛼 = 5% maka signifikansi < 0,05 sehingga Ho ditolak. dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap margin pembiayaan 

murabahah. Selanjutnya dengan koefisien Inflasi sebesar 0,517133 memiliki arah yang positif. 

hal ini berarti setiap peningkatan 1 persen (%) pada Inflasi maka akan meningkatkan margin 

murabahah sebesar 0,517133. Secara teori, Inflasi berpengaruh terhadap dunia perbankan baik 

konvensional maupun syariah, Sehingga bank sangat rentan dengan resiko Inflasi terkait dengan 

dengan mobilisasi dananya. Ketika harga suatu barang dipasar mengalami kenaikan harga atau 

inflasi yang tajam dikemudian hari bank syariah tidak dapat merubah secara sepihak tingkat 

margin yang sebelumnya telah disepakati atau ditetapkan diawal perjanjian antara pihak bank 

dengan nasabah yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan pembiayaan dan menimbulkan 

resiko kerugian (potential loss) yang mungkin diterima oleh pihak bank. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bahrul (2014) yang menunjukkan bahwa Inflasi secara parsial 

berpengaruh positif, terhadap tingkat margin pembiayaan murabahah di bank syariah. Namun 

terdapat hasil yang berbeda dalam penelitian yang dilakukan Zainuri (2013) yang menunjukkan 

bahwa inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap margin murabahah di bank syariah.  

- Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah 

         Hasil uji parsial variabel Biaya Operasional menunjukkan hasil thitung = 7,325837 dan Prob. 

0,000. Pada tingkat signifikansi 𝛼 =5% maka signifikansi > 0,05 sehingga tolak Ho. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Biaya Operasional berpengaruh signifikan terhadap margin 

pembiayaan murabahah. Selanjutnya koefisien Biaya Operasional sebesar 0,990570 memiliki 

arah yang positif. hal ini berarti setiap peningkatan 1 Rupiah pada Biaya Operasional maka akan 

meningkatkan margin murabahah sebesar 0,990570. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh  Juniwati (2011) dan Mulyanti (2011) yang menunjukkan bahwa biaya operasional 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah. Namun terdapat  hasil yang 

berbeda dalam penelitian yang dilakukan Chumsoni (2006) yang menunjukkan bahwa biaya 

operasional tidak berpengaruh terhadap margin murabah. 

Peningkatan biaya operasional pada setiap bank syariah adalah hasil dari peningkatan biaya-

biaya yang tercakup didalamnya seperti biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya 

penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lainnya. hal ini sesuai 

dengan teori murabahah yang memperbolehkan adanya pembebanan biaya yang dikeluarkan 

dalam rangka menunjang kelancaran transaksi. Karena operasional lembaga keuangan bank pada 

prinsipnya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan pembiayaan, maka semua biaya yang 

dikeluarkan untuk mendukung operasionalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

digolongkan sebagai biaya overhead. Yang kemudian secara rata-rata biaya overhead perbulan 

dimasukkan kedalam profit margin pembiayaan murabahah yang dibebankan kepada nasabah 

debitur. 

- Pengaruh Volume Pembiayaan Terhadap Margin Pembiayaan   Murabahah 
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         Hasil uji parsial variabel inflasi menunjukkan thitung = 1.304253 dan Prob. 0,0105. Pada 

tingkat signifikansi 𝛼 =5%  maka signifikansi > 0,05 sehingga tolak Ho, Dari hasil uji t ini dapat 

disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel volume pembiayaan secara parsial terhadap margin 

pembiayaan murabahah. Selanjutnya koefisien Volume Pembiayaan sebesar 0,455745. hal ini 

berarti setiap peningkatan 1 Rupiah pada Volume Pembiayaan maka akan meningkatkan margin 

murabahah yang diterima bank tersebut sebesar 0,455745. 

Besar kecilnya volume pembiayaan tentunya mempengaruhi tingkat pendapatan margin 

murabahah, karena semakin besar target volume pembiayaaan atau atau jumlah nasabah 

pembiayaan, akan semakin murah harga jual bank sehingga semakin tinggi peluang memperoleh 

keuntungan. Dalam Penelitian yang dilakukan Zainuri (2012), menunjukkan bahwa Volume 

pembiayaan berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Sehingga setiap kenaikan dari 

volume pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah bisa menambah besarnya margin yang 

diterima oleh bank tersebut. Namun hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Chumsoni (2006) dan Nugroho (2005) yang menyatakan bahwa volume pembiayaan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap margin murabahah. 

- Pengaruh NPF Terhadap Margin Pembiayaan Murabahah 

    Hasil uji parsial variabel (NPF) menunjukkan hasil koefisien 0,083174, thitung = 0,505343 

dengan nilai Prob. 0,6167 dengan tingkat 𝛼 = 5% maka signifikansi > 0,05 sehingga. Dari hasil 

uji t ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh variabel NPF secara parsial terhadap margin 

pembiayaan murabahah. Hal sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi (2013), yang 

menunjukkan bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Namun 

terdapat perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2012), dan Melinda (2014) 

yang menunjukkan bahwa variabel NPF berpengaruh secara signifikan terhadap margin 

murabahah yang berarti semakin tinggi rasio NPF akan semakin tinggi kemungkinan bank 

mengalami kondisi bermasalah yang kemudian mempengaruhi margin murabahah.  

Pada dasarnya sebuah pembiayaan dinyatakan bermasalah jika dikemudian hari pembayaran 

atas cicilan nya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, artinya sebuah financing dinyatakan non 

performing pada saat pembiayaan tersebut telah disetujui dan dilakukan. Artinya semakin besar 

pembiayaan, ada kemungkinan juga semakin besar NPF nya. Keterkaitan antara NPF dengan 

pembiayaan adalah bukan dalam hal jumlah, membesarnya NPF merupakan sinyal ada 

ketidakberesan dalam proses pemberian pembiayaan, sehingga untuk sementara pembiayaan 

perlu lebih selektif dengan tujuan perbaikan pada financing yang non perfom, setelah NPF 

membaik, maka peluang pembiayaan bisa dibuka lebih lebar, tentunya dengan kebijakan 

pemberian pembiayaan yang lebih baik. Namun dari hasil penelitian ini, bank syariah tampaknya 

mampu menjaga kinerja keuanganya sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap margin 

murabahah. Terlihat dalam penelitian ini bank umum syariah mengendalikan besarnya tingkat 

pembiayaan bermasalah pada batas maksimum 5%. penyaluran pembiayaan dengan sistem bagi 

hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah akan membawa manfaat yang 

lebih adil bagi semua pihak, baik bagi pemilik selaku deposan, pengusaha sebagai debitur maupun 

pihak bank selaku pengelola dana. Oleh karea itu NPF bisa ditutupi, sehingga NPF dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah bank umum syariah. 
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5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengaruh Suku Bunga BI, Inflasi, Biaya Operasional, Volume Pembiayaan, Non 

Performance Financing (NPF) terhadap margin pembiayaan murabahah pada bank umum 

syariah adalah signifikan.  

2. Pengaruh Suku Bunga BI terhadap margin pembiayaan murabahah adalah tidak signifikan. 

Sehingga, seberapa besar tingkat suku bunga BI yang ditetapkan tidak akan mempengaruhi 

besar atau kecilnya penetapan margin murabahah di bank umum syariah.  

3. Pengaruh Inflasi terhadap margin pembiayaan murabahah adalah signifikan. Hal ini 

membuktikan bahwa adanya hubungan yang positif antara inflasi dengan margin murabahah.  

4. Pengaruh Biaya Operasional terhadap margin murabahah adalah signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi biaya operasional maka akan meningkatkan margin 

pembiayaan murabahah di bank umum syariah. 

5. Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap margin pembiayaan murabahah adalah signifikan. 

Hal ini berarti besar kecilnya volume pembiayaan akan berdampak pada penetapan margin 

murabahah di bank umum syariah 

6. Pengaruh Non Performance Financing (NPF) terhadap margin pembiayaan murabahah 

adalah tidak signifikan.  

 

Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan kepada pembuat keputusan 

penetapan margin murabahah di Bank Umum Syariah diantaranya adalah: 

1. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh 

Suku Bunga BI terhadap penetapan besar kecilnya margin pembiayaan murabahah di bank 

umum syariah. Walaupun demikian bank syariah tetap harus memperhatikan serta 

mengantisipasi perubahan Suku Bunga BI, hal ini untuk mengimbangi persaingan dengan 

bank konvensional dari segi harga (pricing) sehingga besarnya harga jual tidak jauh berbeda 

dengan bunga di bank konvensional, karena besar kecilnya suku bunga yang ditawarkan oleh 

bak konvensional dipengaruhi oleh besar kecilnya Suku Bunga BI yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia.  

2. Mengingat pembiayaan murabahah yang bersifat tetap (fixed) maka inflasi yang tinggi dan 

tidak stabil memberikan dapat memberikan dampak negatif terhadap pembiayaan 

murabahah, karena ketika harga suatu barang dipasar mengalami kenaikan harga atau inflasi 

yang tajam dikemudian hari, bank syariah tidak dapat merubah secara sepihak tingkat margin 

yang sebelumnya telah disepakati atau ditetapkan diawal perjanjian antara pihak bank dengan 

nasabah yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan pembiayaan dan menimbulkan 

resiko kerugian (potential loss) yang mungkin diterima oleh pihak bank. Sehingga Untuk 

mendapatkan keuntungan yang besar bank harus mampu mengelola dan mengantisipasi serta 

melakukan monitoring secara berkala akan adanya perubahan inflasi agar keseimbangan 

mediasinya terjaga.  

 

3. Biaya operasional 
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Dalam penelitian ini Biaya operasional terbukti memiliki pengaruh dan signifikan 

terhadap margin murabahah. oleh karena itu, bank umum syariah diharapkan dapat 

meningkatkan efisiensi biaya operasional, dengan cara melakukan peninjauan ulang 

terhadap proyeksi biaya-biaya yang tercakup didalam biaya operasional. Sehingga 

dengan adanya biaya operasional yang terkontrol maka dapat menurunkan margin 

pembiyaan murabahah, dan sebaliknya jika biaya operasional tidak terkontrol maka 

akan dapat meningkatkan margin pembiayaan murabahah. Sebagaimana halnya pada 

perbankan konvensional, semakin efisien biaya operasional perbankan syariah, maka 

akan semakin murah harga jual bank sehingga akan meningkatkan peluangnya untuk 

memperoleh keuntungan. 

4. Volume Pembiayaan 

Volume pembiayaan masih menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap margin 

pembiayaan murabahah.  Oleh karena itu dengan melihat hasil penelitian hendaknya 

manajemen landing bank umum syariah bisa terus melakukan ekspansi atau memperluas 

serta menambah porsi pembiayaan murabahah. Kemudian bank syariah juga seharusnya 

lebih mengekplorasi potensi pasar termasuk peningkatan kepada sektor produktif. Hal ini 

membuktikan bahwa semakin besar target volume pembiayaan akan semakin murah 

harga jual bank.  

5. Non Performance Financing (NPF) 

Non Performance Financing (NPF) tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap margin pembiayaan murabahah, NPF tidak dapat digunakan untuk memprediksi 

besar kecilnya margin murabahah yang ditetapkan bank syariah karena dari hasil uji 

secara parsial menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel ini dengan 

margin murabahah. Hal ini dapat dimengerti mengingat adanya persepsi bahwa akad  

murabahah merupakan akad dengan risiko yang relatif rendah selain itu pengelolaannya 

juga relatif mudah, margin yang fix dan transparan di awal kesepakatan juga memudahkan 

nasabah untuk mengatur rencana keuangan untuk pelunasan angsuran dibanding bank 

konvensional yang nilai angsurannya masih bisa berubah-ubah karena terpengaruh suku 

bunga. Hal ini menyebabkan risiko operasional pengelolaan murabahah lebih kecil 

dibandingkan akad bagi hasil . kemudian Skim murabahah juga membuat return yang 

diperoleh di masa depan lebih dapat dieskpektasi, sehingga membuat level NPF menjadi 

lebih kecil. Walaupun demikian pemakaian skim murabahah dalam menurunkan tingkat 

risiko pembiayaan tidak selamanya efektif, karena risiko pasti selalu ada, dan risiko 

tersebut dapat berdampak lebih besar bagi bank syariah, sehingga risiko pembiayaan 

harus terus diidentifikasi, diukur, dipantau serta dikendalikan.  
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