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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada BAB IV diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.729

dengan tingkat probabilitas (α = 0,05), maka 0,202 > 0,05 dan diperoleh thitung

= 0.353 untuk uji dua pihak dk = n – 2 = 16 – 2 = 14 sehingga diperoleh ttabel=

1.761 yang menunjukkan thitung < ttabel atau 0.353 < 1.761 maka H0 diterima dan

Ha1 ditolak, yang berarti variabel bebas pendapatan bagi hasil mudharabah (X )

tidak berpengaruh atau tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap

variabel terikat laba operasional (Y). Apabila dilihat dari R Square atau analisis

koefisien determinasi diperoleh hasil sebesar 0.009, artinya besarnya pengaruh

pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba operasional adalah 0.009 atau

0.9% sedangkan sisanya 99.1% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang

tidak peneliti jelaskan dalam penelitian ini.

2. Berdasarkan hasil perhitungan dapat  diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.839

dengan tingkat probabilitas (α = 0,05), maka 0.839 > 0,05 dan diperoleh thitung

= 0.206 untuk uji dua pihak dk= n – 2 = 16 - 2 = 14 sehingga diperoleh ttabel =

1.761 yang menunjukan thitung < ttabel atau 0.206 < 1.761, maka Ho diterima dan

Ha2 ditolak, yang berarti variabel bebas pendapatan sewa ijarah (X )) tidak

berpengaruh atau tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap variabel
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terikat laba operasional (Y). Apabila dilihat dari R Square atau koefisien

determinasi diperoleh hasil sebesar 0.003, artinya besarnya pengaruh

pendapatan sewa ijarah terhadap laba operasional adalah 0.003 atau 0.3 %

sedangkan sisanya 99.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak peneliti

jelaskan dalam penelitian ini.

3. Pengaruh pendapatan bagi hasil mudharabah dan pendapatan sewa ijarah

terhadap laba operasiona dapat dilihat bahwa dari hasil nilai Fhitung sebesar 0.058

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.994 dan Ftabel sebesar 3.74 dengan tingkat

probabilitas (α) = 0.05. Hal ini berarti Fhitung < Ftabel yang berarti Ho diterima

Ha3 ditolak artinya tidak signifikan. Maka, dapat disimpulkan bahwa

pendapatan Bagi Hasil Mudharabah (X1) dan pendapatan Sewa Ijarah (X2)

tidak berpengaruh signifikan terhadap laba operasional (Y). Berdasarkan hasil

yang diperoleh dari R Square sebesar Hasil uji statistik koefisien determinasi,

R Square memperoleh nilai sebesar 0.009 , hal ini menunjukkan bahwa laba

operasional dipengaruhi oleh pendapatan bagi hasil mudharabah dan

pendapatan sewa ijarah sebesar 0 atau 0.9% dan sisanya 99.91% dipengaruhi

oleh faktor atau variabel lain yang tidak peneliti jelaskan dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis uji F diperoleh hasil Fhitung sebesar 0.058 dengan tingkat

signifikansi sebesar 0.058 dan Ftabel sebesar 3.74 dengan tingkat probabilitas

(α)=0,05. Hal ini menunjukan Fhitung < Ftabel yang berarti berarti Ho diterima Ha3

ditolak artinya hubungan antara variabel tersebut tidak signifikan yang

dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang tidak peneliti jelaskan dalam

penelitian ini.
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B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti yang berkaitan

dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Akademis

Bagi pihak akademis alangkah lebih baik untuk lebih menggali dan

mendalami ilmu khususnya mengenai pendapatan bagi hasil mudharabah,

pendapatan sewa Ijarah, dan laba operasional yang menjadi variabel dalam

penelitian ini dengan cara membaca lebih banyak membaca materi mengenai

produk-produk dan operasional bank syariah melalui berbagai media yang ada

seperti buku dan internet.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya untuk lebih memperhatikan variabel

apa yang akan dipilih dalam penelitiannya, hendaknya lebih memperhatikan

variabel independen yang diindikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap

variabel dependennya. Peneliti juga menyarankan untuk lebih teliti dan berhati-hati

dalam mengolah data laporan keuangan.

3. Bagi Perusahaan

Bagi pihak PT. Bank BRI Syariah hendaknya agar lebih memperhatikan dan

mengelola dengan bijak sumber dana yang mereka peroleh dalam kegiatan

penghimpunan dana untuk dapat disalurkan lebih efektif dan efisien dalam

meningkatkan kegiatan penyaluran dananya.


