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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek/ Subyek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Non Devisa yang 

mempublikasikan laporan bulanan di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 

2016 sampai tahun 2017. Penentuan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode purposive sampling. Adapun proses penentuan 

sampel disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1 

Tabel penentuan sampel 

 

No Keterangan 2016 2017 

1 Laporan bulanan Bank Umum Syariah Non Devisa 

yang dipublikasikan di Otoritas Jasa Keuangan 

99 108 

2 Data outlier ( 6) (12) 

  93 96 

Jumlah seluruh sampel 189 

 

 Outlier merupakan pengamatan yang memiliki simpangan cukup 

jauh dari rata-rata. Data outlier dalam penelitian ini dikeluarkan dengan 

maksud untuk menghilangkan gejala distribusi data yang tidak normal. 

 

B. Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini menyajikan informasi 

mengenai nilai maksimum,nilai minimum,rata-rata,standar deviasi dan 

jumlah data yang berhasil dikumpulkan.  
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Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 
 

 N Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

SBK 189 4.25 7.50 5.4087 1.07278 

BO (dalam jutaan 

rupiah) 

189 2124 982391 166117 201856.336 

VP (dalam jutaan 

rupiah) 

189 314810 52525927 7910487 10400000 

MM (dalam jutaan 

rupiah) 

189 2272 2571062 427554.4 554618.337 

Valid N (listwise) 189     

Sumber : Data diolah 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pengamatan dalam penelitian ini 

sebanyak 189 sampel dengan statistik deskriptif sebagai berikut : 

1. Variabel SBK (Suku Bunga Kredit) memiliki nilai minimum sebesar 

4.25% , artinya suku bunga kredit paling rendah sebesar 4.25% sedangkan 

nilai maksimum 7.50% , artinya suku bunga kredit paling tinggi sebesar 

7.5% . Hal tersebut menunjukkan bahwa suku bunga kredit berada di 

rentang 4.25% sampai dengan 7.50% selama periode penelitian. Rata-rata 

besarnya suku bunga kredit selama periode penelitian adalah 5.4087 atau 

sebesar 5.409% dan standar deviasi sebesar 1.07278 atau sebesar 1.073% 

2. Variabel BO (Biaya Overhead) memiliki nilai minimum sebesar 2124 juta 

rupiah dan nilai maksimum sebesar 982391 juta rupiah, artinya selama 

periode penelitian biaya overhead terkecil adalah sebesar 2124 juta rupiah 

sedangkan biaya overhead terbesar adalah 982931 juta rupiah. Biaya 
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overhead memiliki nilai rata-rata 166117 juta rupiah, artinya rata-rata 

biaya overhead yang dikeluarkan oleh perbankan syariah selama periode 

penelitian adalah sebesar 1661117 juta rupiah dengan standar deviasi 

sebesar 201856.336 

3. Variabel VP (Volume Pembiayaan) memiliki nilai minimum sebesar 

314810 juta rupiah dan nilai maksimum 52525927 juta rupiah, artinya 

selama periode penelitian volume pembiayaan paling sedikit adalah 

314810 juta rupiah sedangkan volume pembiayaan paling banyak adalah 

52525927 juta rupiah. Rata-rata pembiayaan yang murabahah yang 

berhasil disalurkan selama periode penelitian adalah sebesar 7910487 juta 

rupiah dan standar deviasi sebesar 10400000 juta rupiah 

4. Variabel MM (Margin Murabahah) memiliki nilai minimum sebesar 2272 

dan nilai maksimum 2571062 , artinya selama periode penelitian margin 

murabahah paling sedikit adalah 2272 juta rupiah sedangkan margin 

murabahah paling banyak adalah  sebesar 2571062 juta rupiah . Nilai rata-

rata margin murabahah sebesar 427554.4, artinya rata-rata margin 

murabahah yang diperoleh selama periode penelitian adalah sebesar 

427554.4 juta rupiah sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 

554618.337 juta rupiah. 

C. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji bahwa residual dalam 

model regresi penelitian berdistribusi normal. Apabila nilai Asymp. Sig 
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(2-tailed) > alpha 0,05 maka residual dikatakan berdistribusi normal. 

Dilihat dari hasil uji One-Sample Kolmogorov Smirnov menunjukkan 

bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) 0.038 < alpha 0.05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa residual memiliki distribusi yang tidak normal. 

Untuk memperoleh hasil terbaik maka data outlier dihilangkan. 

Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

(sebelum outlier) 

 

 Unstandardized 

Residual 

N  207 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 Std. Deviation .15270098 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .098 

 Positiv .054 

 Negatif -.098 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

 1.407 

Asymp.sig.(2-tailed)  .038 

Sumber : Data diolah 2018 

 

 

 Setelah data outlier dikeluarkan, maka dapat dilihat pada Tabel 4.4 

bahwa jumlah data setelah outlier adalah sebanyak 189 data. 

Sedangkan nilai Asym.sig.(2-tailed) adalah sebesar 0.108 dimana nilai 

tersebut lebih besar daripada alpha 0.05. Sehingga dapat simpulkan 

bahwa data memiliki distribusi normal. 
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Tabel 4.4 

Uji Normalitas 

(setelah outlier) 

 

 Unstandardized 

Residual 

N  189 

Normal Parametersa Mean .0000000 

 Std. Deviation .00556406 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .088 

 Positiv .088 

 Negatif -.084 

Kolmogorov-

Smirnov Z 

 1.209 

Asymp.sig.(2-tailed)  .108 

Sumber : Data diolah 2018 

  

2. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square Adjusted 

R Square 

Std.Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .979a .959 .959 .00561 2.181 

Sumber: Data diolah 2018 

  

 Pengujian autokorelasi berguna untuk mengetahui apakah terdapat 

korelasi dalam suatu model regresi linear. Model regresi yang baik 

adalah bebas dari autokorelasi (Sunarto,2017). Model regresi dapat 

dikatakan bebas autokorelasi jika DU<DW<4-DU. 

  Berdasarkan Tabel 4.5 diketahui bahwa nilai Durbin Watson 

sebesar 2,181. Sedangkan dari tabel Durbin Watson dengan jumlah 

data (n) = 189, variabel independen (k) = 3 dengan signifikansi 5% 
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diketahui bahwa nilai DL sebesar 1.7298 dan DU sebesar 1.7942. 

Tidak terjadi autokorelasi apabila DU<DW<4-DU (1.7942<2,181<4-

1,7942), maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini tidak 

terjadi autokorelasi. 

3. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.6 

Uji Multikolinearitas 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d Coeicients 

t Sig. Collinearity 

Statistic 

 B Std.Error Beta Tolera

nce 

VIF 

(Constant) -.297 .023  -13.154 .000   

SBK -.012 .009 -.021 -1.317 .189 .904 1.106 

BO .870 .027 .740 31.938 .000 .410 2.440 

VP .403 .031 .292 12.931 .000 .432 2.315 

Sumber : Data diolah 2018 

 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antar variabel independen dalam model regresi yang dibuat. 

Suatu model regresi dikatakan tidak mengandung multikolinearitas 

apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.1. 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk SBK 

(Suku Bunga Kredit), BO (Biaya Overhead) dan VP (Volume 

Pembiayaan) secara berturut-turut adalah 1.106 2.440 dan 2.315. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa nilai VIF < 10. 

Dilihat dari Tabel 4.6 pula nilai tolerance semua untuk variabel 

SBK (Suku Bunga Kredit) sebesar 0.904, untuk variabel BO (Biaya 

Overhead) sebesar 0.410 dan untuk variabel VP (Volume Pembiayaan) 
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sebesar 0.432. Dari nilai tolerance tersebut menunjukan bahwa nilai 

tolerance > 0.1. Berdasakan keterangan diatas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak ada mulikolinearitas dalam penelitian ini. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah 

didalam suatu model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamtan dalam model regresi. Apabila 

nilai sig > 0.05 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

Tabel 4.7 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

(Constant) -.243 .248  -.979 .330 

SBK .288 .156 .231 1.847 .068 

BO .048 .028 .322 1.707 .091 

VP -.029 .027 -.190 -.1.084 .281 

Sumber: Data diolah 2018 

 

 Dari Tabel 4.7 diketahui bahwa nilai sig masing-masing variabel 

adalah variabel SBK memiliki nilai sig sebesar 0.68, berarti nilai sig 

lebih besar dari nilai alpha 0.05 maka dapat di ditarik kesimpulan 

bahwa pada variabel SBK tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel 

BO memiliki nilai sig sebesar 0.91 hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai sig lebih besar daripada nilai alpha 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa pada variabel BO tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 



43 
 

 
 

Variabel VP memiliki nilai sig sebesar 0.281 hal tersebut menunjukkan 

bahwa nilai sig lebih besar daripa nilai alpha 0.05, sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pada variabel VP tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dari ketiga variabel independen dapat dilihat 

bahwa tidak ada yang mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini bebas 

heteroskdeastisitas. 

D. Uji Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi 

Tabel 4.8 

Uji Koefisien Determinasi 

 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std.Error of 

the Estimate 

1 .979a .959 .959 .00561 

   Sumber: Data diolah 2018 

 Uji koefisien determinasi digunakan untuk menilai kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. 

Berdasarkan Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai Adjusted R Square 

sebesar 0.959 atau sebesar 95.9% variabel independen mampu 

menjelaskan variabel dependen, artinya variabel suku bunga kredit, 

biaya overhead serta volume pembiayaan mampu menjelaskan variabel 

margin murabahah sebesar 95.9 sedangkan sisanya 4.1% (100%-

95.9%)  dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.9 

Uji F 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression .137 3 .046 1.454E3 .000a 

Residual .006 185 .000   

Total .143 188    

Sumber: Data diolah 2018 

 

 Uji F dilakukan guna mengetahui apakah variabel independen 

secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai 

sig < 0.05 maka variabel independen secara simultan mempengaruhi 

varabel dependen. 

 Berdasarkan Tabel 4.9 diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 

0.000 < 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa suku bunga kredit, biaya 

overhead dan volume pembiayaan secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap margin murabahah. 

3. Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.10 

Uji Parsial 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

T Sig. 

B Std.Error Beta 

(Constant) -.297 .023  .-13.154 .000 

SBK -.012 .009 -.021 -1.317 .189 

BO .870 .027 .740 31.938 .000 

VP .403 .031 .292 12.931 .000 

Sumber: Data diolah 2018 
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 Berdasarkan Tabel 4.10 model regresi yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

MM = 0.297 -0.012SBK + 0.870BO +0.403VP + ε 

Uji parsial dilakukan guna mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual. Hipotesis diterima 

apabila nilai sig < 0.05. Berdasarkan Tabel 4.10 mengenai uji parsial 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

 Variabel suku bunga kredit memiliki nilai sig 0.18 dengan 

arah koefisien regresi -.012. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 

sig lebih besar daripada nilai alpha 0.05 (0.18>0.05), berarti suku 

bunga kredit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

margin murabahah. Maka Hipotesis Pertama (H1) ditolak. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

 Variabel biaya overhead memiliki nilai sig 0.000 dengan 

arah koefisien regresi 0.870. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 

sig lebih kecil daripada nilai alpha 0.05 (0.000<0.05) berarti biaya 

overhead berpengaruh positif dan signifikan terhadap margin 

murabahah. Dengan demikian Hipotesis Kedua (H2) diterima. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

 Variabel Volume Pembiayaan memiliki nilai signifikansi 

0.000 dengan arah koefisien regresi 0.403. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil daripada nilai alpha 0.05 
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(0.000<0.05) berarti variabel volume pembiayaan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap margin murabahah. Dengan 

demikian Hipotesis Ketiga (H3) ditolak. 

 

E. Pembahasan 

 Penelitian ini menguji pengaruh suku bunga kredit, biaya overhead 

dan volume pembiayaan terhadap margin murabahah. 

1. Pengaruh Suku Bunga Kredit terhadap Margin Murabahah 

 Berdasarkan hasil uji statistik untuk hipotesis pertama suku bunga 

kredit tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. Sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh 

terhadap margin murabahah ditolak Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian Sari dan Syafitri (2017) yang menyatakan bahwa suku 

bunga kredit tidak berpengaruh terhadap margin murabahah, begitu 

pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Setya (2013) yang 

menyatakan bahwa suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap 

margin murabahah. 

 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari 

Fakhrina (2015) dan Anik (2017) yang menyimpulkan bahwa suku 

bunga kredit berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Bertolak 

belakang pula dengan hasil penelitian Zaenuri (2013) yang 

menyatakan bahwa suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap 

margin murabahah. 
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 Suku bunga kredit tidak berpengaruh terhadap margin murabahah 

diduga karena perbankan tidak menjadikan suku bunga kredit sebagai 

acuan pokok dalam penetapan margin murabahah. Dalam Pedoman 

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) tidak mengatur 

bagaimana cara menghitung keuntungan secara baku (Ikatan Akuntan 

Indonesia,2013). Dengan tidak adanya pedoman yang baku maka bank 

syariah menentukan dan mengatur margin murabahah dengan cara 

tersendiri.  

 

2. Pengaruh Biaya Overhead terhadap Margin Murabahah 

 Berdasarkan hasil uji statistik untuk hipotesis kedua biaya 

overhead berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Sehingga 

hipotesis yang menyatakan bahwa biaya overhead berpengaruh positif 

terhadap margin murabahah diterima. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Adi (2013) yang menyimpulkan bahwa biaya 

overhead berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Penelitian 

ini juga sesuai dengan hasil penelitian dari Abhiyoga (2017) yang 

menyatakan bahwa biaya overhead berpengaruh positif terhadap 

margin murabahah. 

 Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Yusuf dan 

Sari (2013) yang menyimpulkan bahwa biaya overhead berpengaruh 

negatif terhadap margin murabahah. Begitu pula dengan Anik (2017) 

yang menyatakan bahwa biaya overhead mempunyai pengaruh negatif 



48 
 

 
 

terhadap margin murabahah. Hasil penelitian ini juga bertolak 

belakang dengan penelitian dari Rahma (2016) yang menyimpulkan 

bahwa biaya overhead tidak berpengaruh terhadap margin murabahah. 

 Menurut Lapoliwa dan Kuswandani (2000) semakin besar biaya 

overhead suatu bank syariah akan mengakibatkan semakin 

meningkatnya pendapatan margin murabahah. Biaya overhead 

berpengaruh positif terhadap margin murabahah, salah satu alasannya 

karena biaya overhead komponen yang akan mengurangi penghasilan 

bank. Oleh karena itu pihak bank perlu mempertimbangan biaya 

overhead dalam menentukan margin murabahah untuk menghindari 

terjadinya kerugian. 

3. Pengaruh Volume Pembiayaan terhadap Margin Murabahah 

 Berdasarkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa volume 

pembiayaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap margin 

murabahah. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa volume 

pembiayaan berpengaruh negatif terhadap margin murabahah ditolak. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rossalina 

(2017), Purwanti (2013), Sari dan Syafitri (2014) yang menyatakan 

bahwa volume pembiayaan berpengaruh positif terhadap margin 

murabahah. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

penelitian Yusuf dan Sari (2013) serta Fidyah (2017) yang 

menunjukkan bahwa volume pembiayaan tidak berpengaruh terhadap 

margin murabahah. 
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 Volume pembiayaan merupakan jumlah total pembiayaan 

murabahah yang dikeluarkan oleh bank dan tercermin pada piutang 

murabahah. Setiap kegiatan penyaluran dana akan menghasilkan 

keuntungan yaitu berupa margin murabahah. Dengan begitu setiap 

bertambahnya pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan melalui 

pembiayaan murabahah akan menambah pendapatan margin 

murabahah (Karim,2011). 


