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ABSTRAK 

 

Astrid Purnamasari : PENGARUH BEBAN OPERASIONAL DAN DISTRIBUSI 

BAGI HASIL TERHADAP LABA OPERASIONAL DI PT. BPR SYARIAH AL IHSAN 

BANDUNG. 

Setiap perusahaan pastinya akan mengeluarkan biaya atau beban dari 

aktivitas operasional perusahaannya sehari-hari guna menjaga agar usahanya 

dapat terus berjalan, itulah yang disebut dengan Beban Operasional. Distribusi 

Bagi Hasil merupakan suatu bentuk pengembalian dari kontrak investasi 

berdasarkan suatu periode tertentu yang tidak tetap dan tidak pasti besar kecilnya 

perolehan tersebut karena bergantung pada hasil usaha yang telah terjadi. Laba 

Operasional suatu perusahaan dipengaruhi oleh pendapatan operasional, 

pendapatan operasional ini diperoleh dari hasil pengurangan oleh beban 

operasional dan distribusi bagi hasil. Sehingga pemikiran bahwa Beban 

Operasional dan Distribusi Bagi Hasil berpengaruh terhadap Laba Operasional 

didasari atas beban operasional dan distribusi bagi hasil yang tinggi dapat 

mengurangi pendapatan operasional perusahaan kemudian laba operasional akan 

mengalami penurunan, sedangkan yang terjadi pada PT. BPR Syariah Al Ihsan 

adalah sebaliknya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Seberapa besar pengaruh 

Beban Operasional terhadap Laba Operasional di PT. BPR Syariah Al Ihsan, 2) 

Seberapa besar pengaruh Distribusi Bagi Hasil terhadap Laba Operasional di PT. 

BPR Syariah Al Ihsan, 3) Seberapa besar pengaruh Beban Operasional Dan 

Distribusi Bagi Hasil terhadap Laba Operasional di PT. BPR Syariah Al Ihsan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan 

adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan publikasi BPR Syariah Al Ihsan 

per triwulan selama tiga tahun yakni 2014-2016. Teknik analisis yang digunakan 

adalah regresi sederhana, regresi berganda, uji t, uji F, korelasi Pearson Product 

Moment dan koefisien determinasi. Hasil analisis diolah melalui SPSS For 

Windows Versi 24. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengaruh Beban Operasional 

terhadap Laba Operasional secara parsial dari hasil uji t menunjukkan thitung ˂ ttabel 

(1,501 ˂ 2,2281) dengan nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 

yaitu 0,164 ˃ 0,05, maka artinya Beban Operasional berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap Laba Operasional. 2) Pengaruh Distribusi Bagi Hasil terhadap 

Laba Operasional secara parsial dari hasil uji t menunjukkan thitung ˃ ttabel (3,772 ˃ 

2,2281) dengan nilai  signifikan lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 yaitu 0,004 

˂ 0,05, maka artinya Distribusi Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap 

Laba Operasional. 3) Pengaruh Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil 

terhadap Laba Operasional secara simultan diperoleh nilai Ftabel (14,486 ˃ 4,26) 

maka artinya Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil berpengaruh positif 

signifikan terhadap Laba Operasional. 
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