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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

1. Pengaruh Inflasi terhadap Laba Bank BNI Syariah. 

Dalam tabel Coefficient diperoleh nilai signifikansi yang lebih 

kecil dari pada taraf signifikansi.Karena nilai signifikansi < α maka dapat 

disimpulkan bahwa Inflasi menolak H0 yang berarti inflasi berpengaruh 

positif terhadap laba Bank BNI Syariah.Dan hasil uji t-tes dengan 

membandingkan thitung jauh lebih besar dari tabel maka penolakan 

H0.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif Inflasi 

terhadap laba Bank BNI Syariah. 

 

2. Pengaruh BI 7-Day (Reserve) Repo Rate terhadap Laba Bank BNI 

Syariah. 

Penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan 

antara BI 7-Day (Reserve) Repo Rate terhadap laba Bank BNI Syariah, 

artinya naik atau turnya BI 7-Day (Reserve) Repo Rate tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap laba Bank BNI Syariah, apabila ternyata ada 

pengaruh arahnya positif. Jadi ketika ada kenaikan nilai BI 7- Day 

(Reserve) Repo Rate maka laba Bank BNI Syariah akan meningkat. Dan 

begitu pula sebaliknya apabila BI 7-Day (Reserve) Repo Rate mengalami 
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penurunan maka laba Bank BNI Syariah juga akan menurun, akan tetapi 

pengaruh yang diberikan tidak signifikan. 

 

3. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bank BNI Syariah. 

Dalam tabel Coefficient diperoleh nilai signifikansi yang lebih 

kecil dari pada taraf signifikansi.Karena nilai signifikansi < α maka dapat 

disimpulkan bahwa DPK menolak H0 yang berarti berpengaruh positif 

terhadap laba Bank BNI Syariah.Dan hasil uji t-tes dengan 

membandingkan thitung jauh lebih besar dari ttabel maka penolakan 

H0.Dari hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan DPK terhadap laba Bank BNI Syariah. 

 

4. Perpengaruh secara simultan Inflasi, BI 7-Day (Reserve) Repo Rate 

dan Dana Pihak Ketiga terhadap Laba Bank BNI Syariah. 

Dari hasil uji F yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel 

Inflasi, BI 7-Day (Reserve) Repo Rate dan Dana Pihak Ketiga secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Laba Bank BNI 

Syariah. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa tinggi rendahnya DPK 

akan mempengaruhi Laba Bank BNI Syariah secara signifikan dengan 

arah positif. Tinggi rendahnya Modal akan  mempengaruhi Laba Bank 

BNI Syariah secara signifikan dengan arah positif. Tinggi rendahnya 

inflasi akan mempengaruhi Laba Bank BNI Syariah secara signifikan 

dengan arah positif. Profitabailitas juga di pengaruhi oleh BI 7-Day 

(Reserve) Repo Rate, semakin ringgi BI 7-Day (Reserve) Repo Rate maka 
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semakin tinggi pulaLaba Bank BNI Syariah. 

 

B. SARAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan berupa kuantitatif 

yang mengedepankan angka-angka dan diuji dengan menggunakan uji 

statistika. Maka dari itu, guna mengembangkan penelitian selanjutnya, dari 

hasil penelitian ini direkomendasikan untuk menggunakan pendekatan 

penelitian yang berbeda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan menguji sisi hubungan, maka dalam penelitian yang selanjutya dapat 

dikaji dalam sisi perbandinganya. 

 


