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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mencoba untuk meneliti bagaimana pengaruh Proporsi Dana

Pihak Ketiga, Penyisihan Pengahapusan Aktiva Produktif, Biaya Operasional

Pendapatan Operasional, Net Interest Margin, dan Inflasi terhadap Profit

Distribution Management. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang

telah dikemukakan pada bab IV, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koefisien dari proporsi dana pihak ketiga (PDPK) adalah -0,005 dengan

tingkat signifikan 0,382 > 0,05. Dengan demikian H1 ditolak, artinya

PDPK tidak berpengaruh terhadap profit distribution management Bank

Umum Syari’ah periode 2011-2013.

2. Koefisien dari penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) adalah

0,379 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian H2

diterima, artinya PPAP berpengaruh positif terhadap profit distribution

management Bank Umum Syari’ah periode 2011-2013.

3. Koefisien dari biaya operasional pendapatan operasional (BOPO)

adalah -0,069 dengan tingkat signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian

H3 ditolak, artinya BOPO berpengaruh negatif terhadap profit

distribution management Bank Umum Syari’ah periode 2011-2013.

4. Koefisien dari net interest margin (NIM) adalah 0,068 dengan tingkat

signifikan 0,000 < 0,05. Dengan demikian H4 diterima, artinya NIM
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berpengaruh positif terhadap profit distribution management Bank

Umum Syari’ah periode 2011-2013.

5. Koefisien dari inflasi adalah -0,005 dengan tingkat signifikan 0,382 >

0,05. Dengan demikian H5 ditolak, artinya inflasi tidak berpengaruh

terhadap profit distribution management Bank Umum Syari’ah periode

2011-2013.

6. Berdasarkan Uji - F bahwa diperoleh pengaruh secara simultan empat

variabel independen PDPK, PPAP, BOPO, NIM, dan Inflasi terhadap

variabel dependen profit distribution management. Hal ini ditunjukkan

dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai F statistik

sebesar 90,648. Dengan demikian H6 diterima.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

sehinga peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi

kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan.

2. Penelitian ini menggunakan bank umum syari’ah yang terdaftar di

Bank Indonesia pada periode triwulan I 2011 hingga triwulan III 2013

sebanyak 11 BUS, namun hanya 6 bank umum syari’ah yang

menerbitkan laporan keuangan triwulan yang lengkap pada periode

penelitian.
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5.3 Saran

1. Bagi Bank Syari’ah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan

pemikiran untuk mengembangkan produk berbasis bagi hasil yang

lebih syari’ah.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan dapat menggunakankan faktor

internal maupun eksternal perusahaan yang lainnya, misalnya: BI Rate,

aktiva produktif bermasalah (NPA), dan Quick Ratio. Untuk penelitian

selanjutnya diharapkan cakupan objek dan sampel penelitian lebih

diperluas sehingga penelitian lebih akurat dan berkualitas.


