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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bank Syariah 

 Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, disebutkan bahwa 

bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam 

bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki dua jenis, 

yakni bank konvensional dan bank syariah. 

 Bank syariah merupakan bank yang dalam menjalankan usahanya 

didasarkan pada prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah 

(BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah 

sendiri merupakan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan 

berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki 

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

 Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa 

perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan 

prinsip syariah, demokrasi ekonomi, serta prinsip kehati-hatian. 

Mengenai tujuan bank syariah, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa bank 

perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanan pembangunan 
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nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat. 

2. Fungsi Bank Syariah 

 Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2008 mengenai 

Perbankan Syariah, diterangkan bahwa Bank Syariah wajib 

menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. 

Selain itu Bank Syariah juga menjalankan fungsi sosial dalam bentuk 

lembaga baitulmal, yakni menerima dana yang berasal dari zakat, 

infak, sedekah, hibah, maupun dana sosial lainnya.  

 Menurut Yaya dkk (2009) Bank Syariah dengan beragam skema 

transaksi yang dimiliki dalam skema non-riba setidaknya memiliki 

empat fungsi, yaitu : 

a. Fungsi manajer investasi 

 Fungsi ini dapat dilihat pada fungsi penghimpunan dana 

oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah 

sebagai manajer investasi dari  pemilik dana harus dapat disalurkan 

secara produktif, sehingga dana yang sudah dihimpun mampu 

menghasilkan keuntungan yang akan dibagihasilkan antara bank 

syariah dengan pemilik dana. 

b. Fungsi investor 

 Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai 

investor atau pemilik dana. Bank syariah sebagai investor tentu 
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saja harus menanamkan dana pada berbagai sektor yang produktif 

dengan risiko yang minim dan tentu saja  tidak melanggar syariah. 

c. Fungsi sosial 

 Dalam menjalankan fungsi sosial, bank syariah 

menggunakan dua instrumen yakni instrumen Zakat, Infak, 

Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) serta instrumen qardhul hasan. 

d. Fungsi jasa keuangan 

 Fungsi jasa keuangan bank syariah ini tidak jauh berbeda 

dari fungsi yang dijalankan oleh bank konvensional. Tetapi dalam 

mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi yang 

dijalankan, bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan 

prinsip syariah. 

3. Prinsip-Prinsip Bank Syariah 

a. Prinsip penghimpunan dana 

 Menurut Yaya dkk (2009) klasifikasi penghimpunan dana 

bank syariah tidak didasarkan pada nama instrumennya seperti 

tabungan, deposito dan giro melainkan berdasarkan pada prinsip 

yang digunakan. Prinsip tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah 

 Wadiah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, 

baik individu ataupun badan hukum yang harus dijaga serta 

harus dikembalikan oleh yang menerima titipan kapanpun si 

penitip menginginkannya. 
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2) Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah 

 Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama usaha di 

mana pihak pertama menyediakan dana sedangkan pihak kedua 

bertanggung jawab atas pengelolaan usaha tersebut. 

Keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah bagi 

hasil yang telah disepakati sedangkan jika usaha mengalami 

kerugian maka pihak yang menyediakan dana akan kehilangan 

sebagian imbalan dari hasil kerja selama berlangsungnya 

proyek tersebut. 

a) Tabungan mudharabah 

 Tabungan mudharabah merupakan simpanan yang 

penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, namun tidak bisa ditarik dengan 

cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. 

b) Deposito mudharabah 

 Simpanan dana dengan skema pemilik dana 

mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil 

yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dan bank dengan 

nisbah yang disepakati sejak awal. 

b. Prinsip penyaluran dana bank syariah 

1) Prinsip jual-beli 

a) Jual beli dengan skema murabahah 
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 Murabahah merupakan akad jual-beli dengan 

menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang 

disepakati oleh penjual dan pembeli 

b) Jual beli skema salam 

 Salam merupakan jual beli dimana pelunasannya 

dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang 

pesanan diterima. 

c) Jual beli dengan skema istishna 

 Istishna merupakan jual beli yang didasarkan atas 

penugasan kepada penjual yang juga produsen untuk 

menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan 

spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya 

dengan harga yang disepakati. 

2) Prinsip investasi 

a) Investasi dengan skema mudharabah 

 Penyaluran dana menggunakan skema mudharabah 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu mudharabah muthlaqah dan 

mudharabah muqayyadah. Pada mudharabah mutlaqah, 

bank berperan sebagai pemilik dana yang memberi 

kewenangan kepada mudharib guna menjalankan usaha 

tanpa adanya batasan tempat, jenis produk, pelanggan 

ataupun pemasok. Sedangkan mudharabah muqayyadah, 

bank hanya berperan sebagai agen yang menghubungkan 
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nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah yang telah 

menetapkan batasan tertentu dalam kegiatan investasi oleh 

nasabah yang menerima pembiayaan mudharabah 

muqayyadah. 

b) Investasi dengan skema musyarakah 

 Investasi dengan skema jenis ini merupakan kerja 

sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan 

modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian 

keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 

sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung 

semua oleh pemilik modal sesuai dengan porsi modal 

masing-masing.  

3) Prinsip sewa 

a) Sewa dengan skema ijarah 

 Ijarah merupakan transaksi sewa menyewa antara 

pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan 

imbalan atas objek sewa yang disewakan. 

b) Sewa dengan skema ijarah muntahiya bittamlik 

 Ijarah muntahiya bittamlik merupakan transaksi 

sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa 

untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat 

tertentu sesuai dengan akad sewa. 
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4. Larangan bagi Bank Syariah 

 Larangan bagi BUS dan UUS yang diatur dalam Pasal 24 UU 

Nomor 21 Tahun 2004 adalah sebagai berikut : 

a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip 

syariah 

b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar 

modal 

c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS 

d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen 

pemasaran produk asuransi syariah 

5. Pengertian Murabahah 

 Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) 

menerbitkan fatwa No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah 

guna pedoman dalam pengaplikasian pembiayaan akad jual beli 

murabahah. Murabahah adalah transaksi jual-beli dimana pihak 

penjual harus mengungkapkan biaya komoditas yang dimiliki 

ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati oleh  semua pihak 

(Widodo,2017). 

 Rukun dan ketentuan murabahah, yaitu sebagai berikut (Nurhayati 

dan Wasilah, 2014) : 

a. Pelaku 
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Pelaku harus cakap hukum dan baligh. Baligh disini maksudnya 

adalah berakal dan mampu membedakan yang haq dan yang 

bathil. 

b. Objek yang diperjual-belikan harus memenuhi beberapa syarat : 

1) Barang tersebut merupakan barang yang halal 

2) Memiliki manfaat dan bernilai serta bukan merupakan 

barang yang dilarang untuk diperjualbelikan 

3) Barang tersebut merupakan milik penjual 

4) Penyerahannya tidak bergantung dengan kejadian tertentu 

di masa depan 

5) Pembeli dapat mengetahui barang tersebut dengan spesifik 

dan dapat mengidentifikasi sehingga terjauh dari gharar. 

6) Kualitas maupun kuantitas dari barang tersebut dapat 

diketahui 

7) Memiliki harga yang jelas 

8) Barang yang diakadkan berada di tangan penjual  

c. Ijab Kabul 

 Pernyataan dan ekspresi saling ridho yang terjadi diantara 

pelaku akad baik dilakukan dengan lisan, tulisan, melalui 

korespondensi maupun menggunakan cara komunikasi yang 

modern.  
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6. Jenis Akad Murabahah 

 Murabahah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : 

a. Murabahah dengan pesanan (murabaha to the purchase order) 

 Pembelian barang dilakukan oleh penjual setelah pembeli 

melakukan pemesanan. Murabahah ini bisa bersifat mengikat 

ataupun tidak mengikat, maksud dari mengikat adalah pembeli 

yang sudah memesan harus membeli barang tersebut dengan kata 

lain pembeli tidak dapat membatalkannya. 

b. Murabahah tanpa pesanan 

 Murabahah tanpa pesanan memiliki sifat tidak mengikat. 

Murabahah jenis ini diawali dengan melakukan akad murabahah 

dilanjutkan dengan penyerahan barang dari penjual ke pembeli, 

setelah itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. 

7. Struktur Pricing Murabahah 

 Dari sudut pandang akuntansi struktur pricing murabahah, yaitu 

(Widodo,2017)  : 

 

 

 

         

Gambar 2.1 

Struktur Pricing 

 

Harga Jual =  Harga Beli Asal + Keuntungan Tetap 

atau 

Harga Jual = Harga Perolehan (Kos + Biaya Pengadaan) + 

Keuntungan Tetap 
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Harga perolehan adalah harga beli asal ditambah dengan biaya-biaya 

pengadaan hingga barang tersebut siap digunakan, seperti : transport, 

bongkar muat dan asuransi.  

8. Perbedaan Murabahah dan Pinjaman pada Lembaga Keuangan 

Konvensional 

 Obyek transaksi pada murabahah adalah barang/komoditas, 

sedangkan pinjaman pada Lembaga Keuangan Konvensional adalah 

transaksi berbasis utang-piutang uang. Berikut gambaran murabahah 

dan pinjaman kredit dari sudut pandang nasabah : 

 

 

Akad Murabahah       pembiayaan        BARANG        Harga beli  

 

 

 

Sementara pada Lembaga Keuangan Konvensional :  

 

Pinjaman (kredit)       pembiayaan     UANG     Kewajiban  

 

 

Gambar 2.2 

Gambaran Murabahah dan Pinjaman Kredit 

Harga 

Pokok 

Margin 

Utang 

Pokok 

Bunga 
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Meskipun bagi nasabah keduanya adalah sama-sama fasilitas utang, 

namun dalam pembiayaan murabahah adalah utang barang sedangkan 

pinjaman/kredit di LKK adalah utang uang (Widodo,2017). 

9. Teori Harga dan Strategi Penetapan Harga 

 Kotler dan Amstrong (1997) menjelaskan bahwa harga adalah nilai 

nominal uang yang dapat dibebankan ke sebuah barang atau jasa. 

Lebih luas lagi, harga adalah jumlah nilai yang konsumen tukarkan 

dengan barang atau jasa untuk mendapatkan manfaat, memiliki atau 

menggunakannya. Harga merupakan satu-satunya unsur dalam bauran 

pemasaran yang menciptakan pendapatan,unsur-unsur lain 

menunjukkan biaya. 

 Menurut Kotler dan Amstrong (2005) terdapat beberapa strategi 

yang digunakan dalam menetapkan harga  

a. Penetapan Harga Jual 

 Keputusan penetapan harga memiliki orientasi pada 

pembeli yang efektif mencakup berapa besar nilai yang konsumen 

tempatkan atas manfaat yang diterima dari produk dan penetapan 

harga yang sesuai dengan nilai pembeli. 

b. Elastisitas Harga 

 Seberapa responsif permintaan terhadap suatu perubahan 

harga apabila perubahan hampir dialami oleh permintaan karena 

sedikit perubahan harga, maka permintaan tersebut merupakan 

permintaan yang bersifat tidak elastis atau inelastis. Apabila 
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permintaan mengalami banyak perubahan, maka permintaan 

tersebut merupakan permintaan elastis. Semakin tidak elastis suatu 

permintaan, semakin besar penjual menaikkan harga. 

c. Perbandingan Harga Pesaing 

 Faktor lain yang berpengaruh terhadap keputusan 

penetapan harga perusahaan adalah harga pesaing. Seorang 

konsumen yang membeli suatu produk akan cenderung 

mengevaluasi serta nilai dari perbandingan sejenis lainnya. 

10.  Teori Penetapan Harga Jual Murabahah 

 Menurut Muhamad (2004) cara Rasulullah ketika berdagang dapat 

digunakan untuk menetapkan harga jual murabahah. Rasulullah dalam 

menentukan harga jual sangat menjunjung tinggi transparansi, 

Rasulullah selalu menjelaskan berapa harga beli barang tersebut, 

berapa biaya yang telah digunakan untuk setiap komoditas dan berapa 

keuntungan yang diharapkan secara wajar. 

 Secara matematis harga jual barang pembiayaan murabahah yang 

sesuai syariat, dapat dihitung dengan cara: 

Harga Jual Bank = Harga Beli Bank + (waktu x Cost Recovery) +  

           Keuntungan 

Cost Recovery = 
Nilai Pembiayaan yang Diberikan

Proyeksi Target Volume Pembiayaan
 x Biaya                                                                        

   Operasional 1 tahun 

Keuntungan = % keuntungan yang diinginkan x nilai pembiayaan yang 

   diberikan 
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Presentase keuntungan diperoleh dari perbandingan total biaya 

operasional dengan total aset perusahaan, dengan rumus : 

Presentase keuntungan = 
Total biaya operasional

Total aset perusahaan
 x 100% 

 Setelah angka-angka tersebut didapatkan, kemudian presentase 

keuntungan (margin) dibandingkan dengan suku bunga. Agar 

pembiayaan murabahah bersifat kompetitif, maka presentase 

keuntungan harus lebih rendah daripada suku bunga. Apabila lebih 

tinggi, maka solusinya adalah menurunkan cost recovery dan 

keuntungan yang diharapkan. Apabila keuntungan sudah turun hingga 

batas minimal tetapi masih lebih besar daripada suku bunga, maka hal 

tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi bank tersebut masih 

tergolong rendah. 

 Efisiensi harga jual suatu bank syari’ah dengan bank syari’ah lain, 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

Margin dalam presentase = 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑦 + keuntungan

Harga beli barang bank
 x 100% 

11. Margin Murabahah 

 Margin murabahah merupakan selisih dari  harga jual dikurangi 

dengan harga beli. Pendapatan margin murabahah adalah penerimaan 

dana (arus kas masuk bruto) baik tunai maupun non tunai yang 

merupakan hasil dari perhitungan presentase keuntungan yang timbul 

dari transaksi murabahah yang besarnya telah ditentukan diawal akad 
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sesuai dengan kesepakatan tercantum didalam perjanjian pembiayaan 

(Sari dan Syafitri, 2014). 

12. Suku Bunga Kredit 

 BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan 

sikapatau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank BI dan 

kemudian diumumkan kepada publik. 

 Pengukuran BI Rate berdasarkan ketetapan yang terdapat pada 

Otoritas Jasa Keuangan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-

faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan 

menaikkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan melampaui 

sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan 

menurunkan BI Rate apabila inflasi kedepan diperkirakan berada di 

bawah sasaran yang telah ditetapkan 

13. Biaya Overhead 

 Menurut Karim (2013) biaya overhead adalah beban pengeluaran 

yang diperlukan untuk operasional fungsi umum perusahaan, dan tidak 

dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan yang menghasilkan 

pendapatan atau unit output. Dalam perbankan syariah, biaya overhead 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung 

terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga. 

 Biaya overhead digunakan untuk memperhitungkan biaya 

operasional yang akan dikeluarkan oleh perbankan. Perbankan harus 

memperkirakan pendapatan dari asetnya cukup untuk menutup biaya 
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tersebut, sehingga pihak perbankan harus meramalkan biaya overhead 

sebelum melakukan pricing. Masing-masing perbankan menetapkan 

presentase biaya overhead yang berbeda karena tergantung pada 

kebijakan perbankan yang bersangkutan, tinggi rendahnya biaya 

overhead tergantung efisiensi pada masing-masing bank dan 

kemampuan bank dalam mengendalikan penggunaan biaya dalam 

mengelola earning assets (Rivai,2007)   

14. Volume Pembiayaan 

 Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dipersamakan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan bagi hasil (UU Nomor 10/1998). Volume 

pembiayaan adalah jumlah pembiayaan berskema murabahah yang 

diberikan oleh bank syariah selama periode akuntansi tertentu 

(Rossalina,2017). 

   

B. Penelitian Terdahulu 

Pengaruh Suku Bunga Kredit  terhadap Margin Murabahah 

 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fakhrina (2015) 

menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh positif terhadap margin 

murabahah, artinya semakin tinggi suku bunga kredit makan semakin 

tinggi pula margin murabahah. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh  
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penelitian Anik (2017) menyimpulkan bahwa suku bunga kredit 

mempunyai pengaruh positif terhadap margin murabahah. Namun hasil 

penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian milik Adi 

(2013) yang menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif 

terhadap margin murabahah, artinya ketika suku bunga kredit mengalami 

kenaikan maka suku bunga kredit menurun begitu pula sebaliknya. 

Sedangkan menurut Sari dan Syafitri (2014) suku bunga kredit tidak 

berpengaruh terhadap margin murabahah, begitu pula dengan penelitian 

dari Setya (2013) yang menyatakan bahwa suku bunga kredit tidak 

mempunyai pengaruh terhadap margin murabahah. Fauzi (2017) juga 

menemukan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap margin 

murabahah.Tiga hasil penelitian tersebut didukung oleh hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Wahyuni (2015) dalam penelitiannya menyebutkan 

bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap margin murabahah 

Pengaruh Biaya Overhead terhadap Margin Murabahah  

 Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yusuf dan Sari 

(2013) menyimpulkan bahwa biaya overhead berpengaruh negatif 

terhadap margin murabahah. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian 

dari Anik (2017) menyatakan bahwa biaya overhead mempunyai pengaruh 

negatif terhadap margin murabahah. Hasil kedua penelitian tersebut juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidyah (2017) dimana 

hasilnya menyatakan bahwa biaya overhead berpengaruh negatif terhadap 

margin murabahah. Disisi lain hasil penelitian dari Rahmawati dan 
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Rokhman (2015) juga menyatakan bahwa biaya overhead berpengaruh 

negatif terhadap margin murabahah. Sedangkan menurut Abhiyoga (2017) 

dan Nurchasanah (2017) biaya overhead berpengaruh positif terhadap 

margin murabahah 

 Menurut Rahma (2016) biaya overhead tidak berpengaruh terhadap 

margin murabahah. Begitu pula dengan hasil penelitian dari Hayati dan 

Suprayogi (2015) yang menyatakan bahwa biaya overhead tidak 

berpengaruh terhadap margin murabahah. 

Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Margin Murabahah 

 Menurut Yusuf dan Sari (2013) volume pembiayaan tidak 

berpengaruh terhadap margin murabahah. Hasil penelitian itu sejalan 

dengan penelitian milik Fidyah (2017) yang menyatakan bahwa volume 

pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap margin murabahah. 

Dalam penelitianya Setyaji (2018) juga mengungkapkan bahwa volume 

pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap margin murabahah. 

 Ketiga hasil penelitian diatas berlainan dengan penelitian milik 

Rossalina (2017) yang menyimpulkan bahwa volume pembiayaan 

berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Purwanti (2013) juga 

menyatakan bahwa volume pembiayaan berpengaruh positif terhadap 

margin murabahah. Begitu pula dengan penelitian milik Sari dan Syafitri 

(2014) menyatakan bahwa volume pembiayaan mempunyai pengaruh 

positif terhadap margin murabahah. Sedangkan menurut Zaenuri (2013) 

volume pembiayaan berpengaruh negatif terhadap margin murabahah. 
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C. Penurunan Hipotesis 

Suku Bunga Kredit dan Margin Murabahah 

 Bank syariah di Indonesia belum dapat menandingi jumlah dari 

bank konvensional, artinya bank konvensional masih mendominasi sektor 

perbankan. Maka, keduanya akan bersaing terutama dalam hal kredit atau 

pembiayaan yang tidak bisa lepas dari bunga bagi bank konvensional dan  

margin bagi bank syariah. Fakhrina (2015) menjelaskan bahwa terdapat 

dugaan sistem bunga masih membayang-bayangi bank syariah mengingat 

bank syariah beroperasional di dalam sebuah lingkungan industri 

perbankan yang didominasi oleh perbankan konvensional.  

 Fakhrina (2015) menyimpulkan bahwa suku bunga kredit bank 

konvensional berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Begitu pula 

dengan penelitian dari Anik (2017) menyatakan bahwa suku bunga kredit 

berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa semakin tinggi suku bunga kredit maka semakin 

tinggi pula margin murabahah. Maka dapat ditarik hipotesis: 

H1 : Suku bunga kredit berpengaruh positif signifikan terhadap margin 

murabahah 

Biaya Overhead dan Margin Murabahah 

 Dalam menjalankan usaha tidak bisa terlepas dari biaya overhead 

termasuk dalam kegiatan operasional perbankan syariah. Biaya overhead 

digunakan untuk memperhitungkan biaya operasional yang akan 

dikeluarkan oleh bank. Bank harus memperkirakan pendapatan dari 
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asetnya cukup untuk menutup biaya operasional bank, maka bank harus 

meramal biaya overhead sebelum melakukan pricing. Tinggi rendahnya 

biaya overhead tergantung pada efisiensi masing-masing bank 

(Rivai,2007) 

  Adi (2013) mengungkapkan bahwa biaya overhead berpengaruh 

positif terhadap margin murabahah. Begitu pula dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Abhiyoga (2017) dan Nurchasanah (2017) yang 

menyimpulkan bahwa biaya overhead berpengaruh positif terhadap margin 

murabahah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila biaya overhead semakin besar maka margin murabahah 

akan semakin besar pula. Dengan demikian margin murabahah yang 

diperoleh dapat digunakan untuk menutupi biaya overhead yang 

dikeluarkan. Dengan demikian, maka dapat ditarik hipotesis  : 

H2: Biaya overhead berpengaruh positif signifikan terhadap margin     

murabahah 

Volume Pembiayaan dan Margin Murabahah 

 Besar kecilnya volume pembiayaan tentunya memiliki dampak 

terhadap perbankan syariah tersebut. Semakin besar volume pembiayaan 

maka akan semakin kecil margin murabahah, hal ini berkaitan dengan 

strategi pemasaran dari perbankan syariah agar dapat berkompetisi dengan 

perbankan lainnya. Logika tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Zaenuri (2013) yang menyatakan bahwa volume 
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H1 + 

 

H1 +   

H1 +   

H2 + 

 

H1 +   

H1 +   

H3 - 

 

H1 +   

H1 +   

pembiayaan berpengaruh negatif terhadap margin murabahah. Maka 

hipotesis ketiga adalah : 

H3 : Volume pembiayaan berpengaruh negatif signifikan terhadap margin 

murabahah 

 

D. Model Penelitian 

      

 

          

    

        

     

Gambar 2.3 
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