
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial Pengakuan pendapatan berpaengaruh positif tidak signifikan 

terhadap jumlah laba di BMT Pahlawan. Maka dari pembahasan ini 

disimpulkan bahwa  variable Pengakuan pendapatan yang diterapkan 

lembaga keuangan syariah dan Perusahaan belum tentu mempengaruhi 

laporan keuangan ataupun jumlah laba. Dengan kata lain pengakuan 

pendapatan bukanlah hal terpenting untuk mempengaruhi jumlah laba 

ataupun laporan keuanagan 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) Diketahui secara parsial 

bahwa Resiko pembiayaan berpengaruh positif tidak signifikan, resiko 

pembiayaan yang diterapkan di Bank Syariah dan BMT bisa 

mempengaruhi jumlah laba. Selain itu Resiko pembiayaan yang 

menyebabkan berpengaruh positif adalah jika dalam BMT Resiko 

pembiayaan semakin besar dalam artinya Nasabah gagal untuk memenuhi 

kewajibannya Artinya jumlah laba yang diterima BMT Pahlawan Kecil 

sehingga dalam hal ini, ketika dalam memberikan Pembiayaan para 
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pegawai harus benar-benar menganalisis Kelayakan pembiayaan di BMT 

Pahlawan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H3)  dari ketiga variable 

yaitu pengakuan pendapatan (X1), Resiko Pembiayaan (X2) sangat 

mempengaruhi jumlah laba karena apabila pendapatan diakui secara 

accrual basis maka pendapatan diakui setelah menerima kas, dan semakin 

tinggi resiko pembiayaan maka akan semakin kecil jumlah laba, karena 

akibat kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sehingga BMT 

tidak mendapatkan keuntungan. 

 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran penelitian yang ingin 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor 

Investor (calon nasabah) seharusnya cerdas dalam memilih suatu lembaga 

keungan untuk mengelola dananya, terutama bagi investor yang beragama 

islam. Jika kita menjadi nasabah lembaga keuangan syariah pihak lembaga 

keuangan juga akan mengelola uang kita sesuai prinsip syariah islam 

dengan akad yang disepakatai oleh nasabah. 

2. Bagi manajemen 

Pihak manajemen BMT Pahlawan harus terus meningkatkan kehati-hatian 

dalam menyalurkan pembiayaan karena sudah terbukti bahwa resiko 

pembiayaan berpengaruh positif terhadap jumlah laba. 
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3. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharap dapat memperluas populasi dan responden 

bukan hanya BMT Pahlawan akan tetapi Lembaga keuangan yang lainnya 

agar hasil penelitian bisa digeneralisasi. Selain itu, penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menambah variable yang diduga memiliki pengaruh kuat 

terhadap jumlah laba.  

 


