
BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan bagi hasil

mudharabah terhadap laba bersih pada PT. Bank Muamalat selama 6 tahun dari tahun

2011-2016 dengan melihat laporan keuangan pertriwulan.Berdasarkan hasil penelitian yang

diperoleh dan pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis pada BAB IV, penulis menarik

beberapa simpulan berdasarkan pembahasan dan hasil analisa dari penelitian, maka dapat

disimpulkan sebagai berikut.

1. Dari hasil analisa koefisien determinasi, pada perhitungan SPSS 17.0 diperoleh r2 (R

Squer) sebesar 34,4% maka Ho diterima,yang artinya pendapatan bagi hasil mudharabah

berkontribusi sebesar 34,4% terhadap laba bersih dan 65,6% dipengaruhi oleh

faktor-faktor lain seperti produk simpanan, produk pembiayaan dan yang lain selain

mudharabah.

2. Pengujian secara parsial diketahui bahwa Pendapatan bagi Hasil Mudharabah tidak

memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Dari hasil SPSS 17.0 hasil uji statistik uji t

tersebut menyatakan bahwa thitung sebesar 408 sedangkan ttabel sebesar 2.100, thitung< ttabel

maka Ho diterima, yang berarti bahwa pendapatan Bagi Hasil Mudharabah tidak

berpengaruh terhadap Laba Bersih secara individu (parsial).

3. Berdasarkan analisa regresi mengenai pendapatan bagi hasil mudharabah terhadap laba

bersih tahun 2011-1016, terlihat hasil statistik ttabel pada tingkat signifikasi 5% dari nilai

sig = 0,687 > taraf signifikasi 0,05 (5%). Maka dapat disimpulkan dari hasil uji

tersebut,bahwa pendapatan bagi hasil mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan

terhadap laba bersih.



5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka penulis mencoba memberikan saran yang kiranya

dapat bermanfaat, adapun saran penulis adalah sebagai berikut

1. Peningkatan pendapatan bagi hasil mudharabah rendah dibandingkan dengan pendapatan

akad yang lain, hal ini tentunya perlu adanya evaluasi dalam penyaluran dana kepada

nasabah, mengevaluasi kembali bentuk bagi hasil yang diberikan, sehingga tidak terjadi

adanya kredit macet dan perusahaan sebaiknya membuat laporan bagi hasil mudharabah

setiap 1 bulan sekali, agar perusahaan dapat melihat penngkatan pembiayaan mudharabah

2. Bank Muamalat diharapkan bisa lebih meningkatkan pendapatannya agar bagi hasil

mudharabah yang disalurkan bisa lebih meningkat, sehingga masyarakat akan lebih

tertarik untuk menabung dikarenakan bagi hasil yang menarik dan menguntungkan.

3. Bank Muamalat hendaknya harus lebih giat lagi dalam mengatur pembiayaan agar dapat

meningkatkan kinerja keuangan secara optimal dan mampu menghasilkan laba

sebesar-besarnya pada tiap tahunnya.

4. Dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan agar peneliti dapat menambah atau

menggunakan serta mengembangkan variabel independen lain atau melakukan penelitian

dengan jumlah perusahaan yang banyak dan juga menggunakan sampel data yang lebih

spesifik untuk mendapatkan hasil lebih representativedan lebih terarah.


