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Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa pendapatan bank memiliki 2 

sumber  yaitu pendapatan operasional dan pendapatan non operasional. 

Pendapatan usaha juga dibagi menjadi dua, yaitu pendapatan bunga dan 

pendapatan usaha lainnya atau fee based income. Penelitian ini difokuskan pada 

laba PT. Bank Central Asia Syariah, sedangkan Fee based income merupakan 

variable bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Fee based 

income terhadap laba pada PT. Bank Central Asia Syariah Periode 2014-2021. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat time-series, yaitu. data 

yang berasal dari laporan keuangan Triwulanan PT. BCA Syariah. Penelitian ini 

dilakukan melalui BCA Syariah di seluruh Indonesia. Analisis regresi linier 

sederhana digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Analisis yang cocok 

untuk mendeskripsikan pengaruh X terhadap Y. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan perangkat lunak pengolah data statistik dan IBM SPSS Statistics 

Versi 25.0. 

 Melalui teknik analisis regresi linear sederhana, penelitian ini 

menghasilkan temuan-temuan: Fee based income memiliki nilai rata-rata sebesar 

Rp 36.480.000, nilai minimum (nilai terkecil) sebesar Rp 3 juta, nilai maksimum 

(nilai tertinggi) Rp 191 juta, sedangkan standar deviasi (ukuran penyebaran data 

dari rata-ratanya) sebesar Rp 43.194.000. Sedangkan, nilai rata-rata laba sebesar  

Rp 37.220.000, nilai minimum (nilai terkecil) sebesar Rp 4 juta, dengan 

maksimum (nilai tertinggi) Rp 115 juta, sedangkan standar deviasi (ukuran 

penyebaran data dari rata-rata) yaitu, Rp 27.996.000. Jumlah data dalam 

penelitian ini adalah 32. Hasil pengolahan data uji Koefisien Determinasi (𝑅2) 

menunjukkan R square (𝑅2), yaitu 0,198 atau 19,8%. Artinya, pengaruh fee based 

income terhadap laba sebesar 19,8%. Sisanya dijelaskan oleh variable lain yang 

tidak dimasukkan dalam model ini. Hasil pengolahan data uji signifikasi (uji t), 

Fee based income memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba yang 

dibuktikan dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (2.498>1.690). Sedangkan hasil koefisien 

determinasi (𝑅2) sebesar 0,198 atau sama dengan 19,8%. Artinya bahwa pengaruh 

Fee Based Income terhadap laba sebesar 19,8%. Sisanya dijelaskan oleh variable 

lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.  


