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ABSTRAK 

 

Ghea Apriani : Pengaruh Jumlah Distribusi Bagi Hasil dan Jumlah Beban 

Operasional terhadap Laba Perusahaan PT. Bank Sinarmas 

Syari’ah Periode 2014-2016 

 

 Penelitian ini berawal dari pemikiran jumlah distribusi bagi hasil dan 

jumlah beban operasional berpengaruh terhadap laba perusahaan PT. Bank 

Sinarmas Syari’ah. Hal tersebut semakin diperkuat dengan melihat Laporan Laba 

Rugi PT. Bank Sinarmas Syari’ah yang fluktuatif diantara jumlah distribusi bagi 

hasil dan jumlah beban operasional yang diikuti berubahnya nilai laba perusahaan. 

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian seberapa besar pengaruh jumlah 

distribusi bagi hasil dan jumlah beban operasional terhadap laba perusahaan PT. 

Bank Sinarmas Syari’ah. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

jumlah distribusi bagi hasil secara parsial terhadap laba perusahaan PT. Bank 

Sinarmas Syari’ah, untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah beban 

operasional secara parsial terhadap laba perusahaan PT. Bank Sinarmas Syari’ah, 

untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh jumlah distribusi bagi hasil dan 

jumlah beban operasional secara simultan terhadap laba perusahaan PT. Bank 

Sinarmas Syari’ah. 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

dengan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder runtun waktu 

(time series) yaitu berbentuk laporan keuangan triwulan yang telah dipublikasikan 

oleh PT. Bank Sinarmas Syari’ah periode 2014-2016. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis deskriptif, analisis regresi linier sederhana, analisis 

regresi berganda, analisis korelasi sederhana, analisis korelasi berganda, analisis 

determinasi, analisis uji t (parsial), dan analisis uji F (simultan). 

 Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa jumlah distribusi bagi 

hasil secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan dengan memberikan 

kontribusi sebesar 28,8% terhadap laba perusahaan. Jumlah beban operasional 

secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan dengan memberikan kontribusi 

sebesar 17,9% terhadap laba perusahaan. Jika mengacu kepada tingkat koefisien 

determinasi atau besarnya kontribusi apabila ditentukan dengan nilai tingkat 

signifikasinya 5%. Maka hasil menunjukkan bahwa tidak berpengaruh secara 

signifikan. Jumlah distribusi bagi hasil dan jumlah beban operasional memberikan 

kontribusi terhadap laba perusahaan sebesar 45,9%, sedangkan sisanya 54,1% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. 

Artinya jumlah distribusi bagi hasil dan jumlah beban operasional secara simultan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba perusahaan PT. Bank Sinarmas 

Syari’ah. 

 

Kata kunci : Jumlah Distribusi Bagi Hasil, Jumlah Beban Operasional dan Laba 

Perusahaan. 
 

 


