
 

ABSTRAK 

 

Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Net Profit Margin (NPM) 

terhadap Pertumbuhan Laba PT. Bank BJB Syariah berikut ini. (1) Financing to 

Deposit Ratio (FDR) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba di PT. Bank BJB Syariah sebesar 0,036%, pengujian hipotesis 

menunjukan hasil nilai thitung ˂ ttabel (0,059 ˂ 2,228) dengan nilai signifikan lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,954 ˃ 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak, 

(2) Net Profit Margin (NPM) secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap Pertumbuhan Laba di PT. Bank BJB Syariah sebesar 2,1%, pengujian 

hipotesis menunjukan hasil nilai thitung ˂ ttabel (0,466 ˂ 2,228) dengan nilai 

signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,651 ˃ 0,05) maka H0 diterima 

dan Ha ditolak, (3)Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Net Profit Margin 

(NPM) secara simultan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 

Pertumbuhan Laba di PT. Bank BJB Syariah sebesar 2,5%, pengujian hipotesis 

menunjukan hasil nilai Fhitung ˂ Ftabel (0,117 ˂ 4,26) dengan nilai signifikan lebih 

besar dari nilai probabilitas 0,05 (0,891 ˃ 0,05) maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka peneliti bermaksud memberikan saran dan masukan yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut, (1) Bagi pihak bank 

berdasarkan hasil penelitian, bank BJB Syariah hendak berhati-hati dalam 

menyalurkan pembiayaan, harus tetap dijaga nilainya untuk tidak melebihi batas 

maksimum yang telah ditetapkan Bank Indonesia kareana jika melebihi tentu akan 

mengganggu kestabilan likuiditas bank dalam hal penarikan uang oleh nasabah 

dalam waktu yang tidak terprediksi. Sedangkan jika berada di bawah batas 

minimum, maka jumlah dana pihak ketiga banyak yang mengendap (idle money) 

dan tidak produktif dalam menghasilkan laba baik bagi bank maupun bagi 

nasabah. Selain itu, pihak bank agar memperhatikan risiko-risiko yang akan 

timbul di lingkungan bank; (2) Bagi pihak investor agar berhati-hati dalam 

berinvestasi, investor harus menganalisis terlebih dahulu perbankan yang akan 

menjadi mitra; (3) Bagi penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut, disarankan untuk menambah variabel independen lain untuk dapat 

menentukan faktor lain yang dapat mempengaruhi Pertumbuhan Laba, dengan 

demikian diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa memperbaiki 

penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 


