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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian teori, hasil penelitian, analisis data, pembahasan serta 

dari hipotesis yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, 

pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah 

terhadap laba tahun berjalan PT Bank Mega Syariah periode 2014-2016 sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan pendapatan margin murabahah secara parsial tidak terdapat 

pengaruh signifikan antara pendapatan margin murabahah terhadap laba tahun 

berjalan. Pengujian hipotesis menunjukkan hasil nilai         >        dengan 

nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas, maka    diterima dan    

ditolak. 

2. Berdasarkan pendapatan bagi hasil musyarakah secara parsial terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan bagi hasil musyarakah 

terhadap laba tahun berjalan. Pengujian hipotesis menunjukkan hasil 

nilai         >        dengan nilai signifikansi lebih kecil dari nilai probabilitas, 

maka    ditolak dan    diterima. 

3. Berdasarkan pengaruh pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi 

hasil musyarakah secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil musyarakah 

terhadap laba tahun berjalan. Pengujian hipotesis menunjukkan hasil nilai 
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        >        dengan nilai signifikansi lebih besar dari nilai probabilitas, maka 

   ditolak dan    diterima.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat 

mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Untuk perusahaan alangkah lebih baik memperhatikan pendapatan 

operasional yang diperoleh, khususnya pendapatan margin murabahah dan 

pendapatan bagi hasil musyarakah yang akan berpengaruh terhadap perolehan 

laba, karena jika pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah banyak maka jumlah transaksi pendapatan masuk ke kas, 

sehingga bank mendapatkan keuntungan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini sangat terbatas, penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel  

bebas yaitu pendapatan margin murabahah dan pendapatan bagi hasil 

musyarakah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti variabel-

variabel lain yang dapat mempengaruhi laba tahun berjalan seperti beban-

beban, pajak dan inflasi serta menggunakan periode penelitian yang lebih 

panjang untuk mengetahui konsistensi dari pengaruh variabel-variabel bebas 

tersebut terhadap laba tahun berjalan. Selain itu, untuk lebih hati-hati dalam 

mengolah laporan data keuangan sebuah perusahaan agar terhindar dari 

kesalahan dalam melakukan penelitian. 


