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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Variabel FDR memiliki nilai t hitung sebesar 0.271188 < t tabel 1.69552 dan 

nilai probabilitas atau signifikansi  sebesar 0.7880. Karena nilai signifikansi 

lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan (0.7880 > 0.05), hal ini 

berarti bahwa variabel Financing to Deposit Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap pertumbuhan laba bank syaria’h di Indonesia periode 2013-

2017. 

2. Variabel TATO memiliki nilai t hitung sebesar 1.311643 < t tabel 1.69552 dan 

nilai probabilitas / signifikansi sebesar 0.1993. karena nilai signifikansi lebih 

besar dari 5% maka H2 ditolak dan H0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh 

variabel TATO terhadap pertumbuhan laba bank syaria’h yang ada di 

Indonesia periode 2013-2017. 

3. Variabel BOPO memiliki nilai t hitung sebesar -2.739722 , t tabel -1.69552 

dan nilai probabilitas/signifikansi sebesar 0.0101. Karena nilai signifikan lebih 

kecil dari 5% menunjukkan variabel BOPO berpengaruh signifikan terhadap 

pertumbuhan laba pada bank syaria’h yang ada di Indonesia periode 2013-

2017. 

4. Secara simultan variabel FDR, TATO, dan BOPO mempunyai nilai  F hitung < 

F tabel = 1.872500 < 2.91 dan tingkat signifikannya 0.154796 > 0.05 sehingga 
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dapat disimpulkan bahwa variabel independent (FDR, TATO dan BOPO) 

secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent 

(pertumbuhan laba). 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut : 

1. Pada penelitian ini FDR tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan laba. Oleh 

karena itu bank dapat memperhatikan nilai FDR yang ideal pada bank tersebut. 

agar bisa dipengaruhi maka bank harus mampu mengelola pembiayaannya 

secara efektif. 

2. Dengan hasil TATO yang terbukti tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Oleh karena itu bank dapat memperhatikan nilai TATO dan agar bank 

mampu mengelola aktivanya secara efisien.  

3. Dalam penelitian ini rasio BOPO terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan 

laba. Oleh karena itu bank yang telah efisien dalam melaksanakan 

operasionalnyanya harus lebih ditingkatkan lagi dan dipertahankan agar 

keuntungan yang diperoleh akan meningkat. 

4. Dan saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan 

periode penelitian yang lebih panjang dan dapat memperluas dengan 

menambahkan variabel lain yang belum diteliti sehingga diharapkan dapat 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 


