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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

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

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

dapat disimpulkan Pengaruh Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil 

terhadap Laba Operasional berikut ini. 

1.  Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, Beban Operasional berpengaruh 

positif tidak signifikan terhadap Laba Operasional di PT. BPR Syariah Al 

Ihsan Baleendah, Tbk sebesar 18,4%, pengujian hipotesis menunjukkan hasil 

nilai thitung ˂ ttabel (1,501 ˂ 2,2281) dengan nilai signifikan lebih besar dari 

nilai probabilitas 0,05 yaitu 0,164 ˃ 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

2. Berdasarkan hasil penelitian secara parsial, Distribusi Bagi Hasil berpengaruh 

positif signifikan terhadap Laba Operasional di PT. BPR Syariah Al Ihsan 

Baleendah, Tbk sebesar 58,7%, pengujian hipotesis menunjukkan hasil nilai 

thitung ˃ ttabel (3,772 ˃ 2,2281) dengan nilai  signifikan lebih kecil dari nilai 

probabilitas 0,05 yaitu 0,004 ˂ 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

3. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan, Beban Operasional dan 

Distribusi Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Laba 

Operasional di PT. BPR Syariah Al Ihsan Baleendah, Tbk sebesar 76,3% 

sisanya sebesar 23,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian. Dan 

pengujian hipotesis menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikan 0,002 nilai 

ini lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 (0,002 ˂ 0,05), maka H0 ditolak dan 
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Ha diterima. Variabel Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil memiliki 

Fhitung sebesar 14,486 yang kemudian dibandingkan dengan Ftabel yang 

diperoleh dari tabel distribusi t dengan derajat kebebasan = 10 dan taraf 

signifikan sebesar 5% atau 0,05 sehingga diperoleh nilai Ftabel (14,486 ˃ 

4,26). 

 

B. Saran  

1. Bagi bank yang bersangkutan penting untuk menjaga tingkat Beban 

Operasional dan Distribusi Bagi Hasil yang diperoleh karena dengan 

meningkatnya Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil maka akan 

mengurangi pendapatan operasional dan memperkecil Laba Operasional 

yang didapat. Semakin tinggi Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil  

maka semakin mengurangi pendapatan untuk memperoleh laba karena 

Beban Operasional dan Distribusi Bagi Hasil sifatnya sama-sama 

mengurangi pendapatan sehingga laba yang diperoleh akan kecil. Maka 

dari itu bank harus bisa menjaga kestabilan tingkat Beban Operasional dan 

Distribusi Bagi Hasil agar perusahaan semakin efisien dan meningkatkan 

Laba Operasional. 

2. Bagi penulis yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut, 

disarankan untuk menambah variabel independen lain untuk dapat 

menentukkan faktor lain yang dapat mempengaruhi Laba Operasional. 

Dengan demikian diharapkan penelitian-penelitian selanjutnya bisa 

memperbaiki penelitian yang dilakukan oleh penulis. 


