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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Spread, Fee Based 

Income, Financing to deposit ratio, dan Capital Adequacy Ratio secara parsial 

maupun secara simultan terhadap Proditabilitas (ROA) yang di olah data melalui 

SPSS dan menyimpulkan hasil dari pembahasan pada BAB sebeelumnya 

penelitian ini pada Bank Umum Syariah tahun 2014-2016. Kesimpulan yang 

dapat ditarik dari hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

A. Kesimpulan Uji T Parsial 

1. Berdasarkan coeffisients regresi variabel Spread bernilai positif sehingga 

dapat dikatakan variabel  Spread berpengaruh positif terhadap ROA, 

pengaruh positif diartikan bahwa semakin meningkat pendapatan Spread 

maka semakin meningkat Profitabilitas ROA. Secara Parsial diketahui 

nilai thitung <  ttabel, Dengan tingkat signifikan berada lebih tinggi pada α  

Maka dapat di simpulkan H01 di terima H1  di tolak, yang artinya bahwa 

Spread tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

2. Berdasarkan coeffisients regresi variabel Fee Based Income bernilai 

positif + sehingga dapat dikatakan variabel  Fee Based Income 

berpengaruh positif terhadap ROA, pengaruh positif diartikan bahwa 

semakin meningkat pendapatan Fee Based Income maka semakin 
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meningkat Profitabilitas ROA. Secara Parsial diketahui nilai thitung >  ttabel, 

Dengan tingkat signifikan berada lebih kecil pada α  Maka dapat di 

simpulkan H01 di tolak H1  di terima, yang artinya bahwa Fee Based 

Income  berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

3. Berdasarkan coeffisients regresi variabel Financing to Deposit Ratio 

bernilai positif  sehingga dapat dikatakan variabel  Financing to Deposit 

Ratio  berpengaruh positif terhadap ROA, pengaruh positif diartikan 

bahwa semakin meningkat pendapatan Financing to Deposit Ratio maka 

semakin meningkat Profitabilitas ROA. Secara Parsial diketahui nilai thitung 

> ttabel, Dengan tingkat signifikan berada lebih kecil pada α  Maka dapat di 

simpulkan H01 di tolak H1  di terima, yang artinya bahwa Financing to 

Deposit Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

4. Berdasarkan coeffisients regresi variabel Capital Adequacy Ratio bernilai 

positif sehingga dapat dikatakan variabel  Capital Adequacy Ratio 

berpengaruh positif terhadap ROA, pengaruh positif diartikan bahwa 

semakin meningkat Capital Adequacy Ratio maka semakin meningkat 

Profitabilitas ROA. Secara Parsial diketahui nilai thitung <  ttabel, Dengan 

tingkat signifikan berada lebih tinggi pada α  Maka dapat di simpulkan H01 

di terima H1  di tolak, yang artinya bahwa Capital Adequacy Ratio  tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

B. Berdasar uji F ( simultan ) 

1. Secara simultan Spread, Fee Based Income, Financing to deposit ratio, 

dan Capital Adequacy Ratio memiliki tingkat signifikan dibawah dan 
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berhasil membuktikan adanya berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA). 

Hal ini mendukung H6 yang menyatakan Spread, Fee Based Income, 

Financing to deposit ratio, dan Capital Adequacy Ratio berpengaruh (secara 

simultan) terhadap Proditabilitas (ROA). 

2. Hasil uji koefisien determinasi, besarnya nilai R square dalam model 

regresi. Hal ini menunjukkan bahwa besar pengaruh variabel independen 

yaitu  Spread, Fee Based Income, Financing to deposit ratio,  dan Capital 

Adequacy Ratio berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROA) variabel 

dependen yang dapat diterangkan oleh persamaan ini sebesar tujuh puluh 

koma sembilan persen. Sedangkan sisanya sebesar dua puluh sembilan 

koma satu persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan 

dalam model regresi ini. 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang menjadi kelemahan 

penelitian ini. Keterbatasan-keterbatasan penelitian ini antara lain : 

1. Keterbatasan periode pengamatan hanya 3 tahun yakni dari 2014-2016 

dan jumlah sampel penelitian yaitu 33 sampel. 

2. Penentuan pengambilan variabel sangat terbatas dimana hanya empat 

variabel dependen saja yakni Spread, Fee Based Income, Financing to 

deposit ratio, dan Capital Adequacy Ratio dan variabel independen 

Profitabilitas (ROA). 

5.3 Saran  
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Berdasarkan hasil pengujian diatas, maka penelitian dapat memberikan 

saran kepada peneliti selanjutnya sebagai berikut :  

1. Pada penelitian selanjutnya jika ingin melakukan penelitian dengan tema 

sejenis sebaiknya memperpanjang periode pengamatan sehingga 

pengaruh dapat dilihat dari jangka waktu yang lebih panjang lagi. 

2. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan juga agar dapat 

menguji beberapa variabel atau menambah variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap Profitabilitas, seperti: Pendapatan 

Pembiayaan Musyarakah, Pendapatan Pembiayaan Murahabah, 

Pendapatan Akad ijarah, Pendapatan Akad istisna, net profit margin, dan 

dividend payout ratio. BOPO. 

3. Nilai akrual diskresioner dinilai masih belum secara tepat menilai 

diskresi yang dilakukan manajemen (Ghanisa, 2009), karena hingga 

saat ini penilaian terhadap akrual dikresioner masih didebatkan di 

kalangan peneliti, sehingga belum ada ukuran yang baku dalam 

mengukurnya. 

4. Metode yang digunakan adalah regresi berganda,  Sebaiknya dalam 

penelitian selanjutnya dilakukan olah data dengan kedua metode 

(akrual deskresioner dan indeks Eckel) sehingga dapat dibandingkan 

hasilnya. 


