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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian teori, hasil penelitian, analisis data dan 

pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan Pembiayaan Murabahah dan Beban Operasional Terhadap 

Laba Bersih   PT. BRI Syariah berikut ini: 

1. Pembiayaan Murabahah terbukti tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap Laba Bersih   pada PT. BRI Syariah sebesar 34.3% 

sisanya sebesar 65.7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, 

pengujian hipotesis menunjukan hasil thitung < ttabel (3.067 < 2.100) dengan 

nilai signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0,05 (0.007 < 0.05), maka 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Pembiayaan Murabahah berpengaruh 

signifikan terhadap Laba Bersih; 

2. Beban Operasional terbukti tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

parsial terhadap Laba Bersih   pada PT. BRI Syariah sebesar 36.1% sisanya 

sebesar 63.9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian, pengujian 

hipotesis menunjukan hasil thitung < ttabel (3.191 > 2.100) dengan nilai 

signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 0.05 (0.005 < 0.05), maka H0 

ditolak dan Ha diterima, artinya Beban Operasional terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap Laba Bersih; 
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3. Pembiayaan Murabahah dan Beban Operasional terbukti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Laba Bersih pada PT. 

BRI Syariah sebesar 52.6% sisanya sebesar 47.4% dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar penelitian, pengujian hipotesis menunjukan hasil Fhitung < Ftabel 

(9.444 > 2.100) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai profitabilitas 

0,05 (0.002 < 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Murabahah dan Beban 

Operasional terhadap Laba Bersih .  

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan terdapat pengaruh yang kuat 

antara Pembiayaan Murabahahdan Beban Operasionaldengan Laba Bersih  . 

Hendaknya PT. BRI Syariah: 

a. PT. BRI Syariah hendaknya memambahkan beberapa produk pembiayaan 

lain  untuk meningkatkan daya tarik nasabah untuk bergabung di PT Bank 

BRI Syariah sehingga perusahaan dapat meningkatkan jumlah laba yang 

diperoleh. 

b. Perusahaan disarankan untuk menjaga kestabilan kinerja dan kondisi  

keuangan perusahaan, terutama dalam menciptakan pendapatan, 

memaksimalkan perolehan laba, menekan biaya operasional maupun non 

operasional, dan pengelolaan assets dan modal secara maksimal. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini sangat terbatas, hanya menggunakan 2 variabel bebas yaitu 

Pembiayaan Murabahahdan Beban Opersioanal. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk meneliti variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

Laba Bersih   seperti biaya produksi, perubahan manajemen, harga dan lainnya. 

Dan juga untuk menggunakan periode penelitian yang lebih panjang untuk 

mengetahui konsistensi dari pengaruh variabel-variabel bebas terhadap Laba 

Bersih  . 

 


