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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

   Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dari laporan 

keuangan PT. Bank Central Asia Syariah periode 2014-2021. Fee Based 

Income memilki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 36.480.000 dengan 

minimum (nilai terendah) sebesar Rp. 3.000.000 dengan maksimum 

(nilai Terbesar) 191.000.000 sedangkan standar deviasi (ukuran 

penyebaran data dari rata-ratanya) sebesar Rp. 43.194.000. Laba 

memilki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp. 37.220.000 juta dengan 

minimum (nilai terendah) sebesar Rp. 4.000.000 dengan maksimum 

(nilai Terbesar) 115.000.000 sedangkan standar deviasi (ukuran 

penyebaran data dari rata-ratanya) sebesar Rp. 27.996.000. Adapun 

jumlah data yang digunakan (N) sebanyak 32. 

 Hasil pengolahan data uji Koefisien Determinasi (𝑅2) angka R 

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

pengaruh Fee Based Income terhadap laba sebesar 19,8%. Sedangkan 

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).  

  Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa Fee Based 

Income dapat mengatasi tekanan terhadap kemampuan bank dalam 

menghasilkan laba sejalan dengan teori dari N. Lapoliwa dalam 
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bukunya ‘‘Akuntansi Perbankan” yaitu tujuan dari pemberian jasa-jasa 

perbankan selain untuk mengembangkan pangsa pasar bank juga untuk 

meningkatkan pendapatan bank dalam bentuk komisi. Karena semakin 

tinggi fee based income maka akan meningkatkan pendapatan bank 

tersebut dan laba pada bank itu juga akan mengalami kenaikan. Hal 

tersebut dapat kita lihat pada tabel 4.1 yaitu laporan keuangan triwulan 

publikasi PT. BCA Syariah yang menunjukkan laba meningkat dengan 

stabil seiring meningkatnya Fee Based Income setiap triwulannya.  

  Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa PT.BCA 

Syariah telah mencapai tujuan dari kegiatan perbankan yaitu selain 

untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana adalah memberikan 

jasa-jasa lainnya dan fee based income merupakan sumber pendapatan 

yang patut diperhitungkan untuk menunjang keberhasilan kinerja 

tersebut. Dengan penyedian jasa-jasa bank yang lengkap dapat 

menghasilkan kinerja keuangan yang baik dari bank tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil analisa data dan kesimpulan hasil penelitian. Maka  peneliti 

memberikan saran untuk pengambilan keputusan bagi perusahaan dan peneliti 

selanjutnya dengan harapan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut: 

1) Bagi PT. Bank Central Asia Syariah diharapkan dapat memperbanyak jasa-jasa pada 

bank yang mampu meningkatkan fee based income yang berpengaruh terhadap laba 

perusahaan, karena dengan meningkatnya laba diharapkan dapat menggambarkan 

kinerja baik perusahaan . 

2) Bagi peneliti selanjutnya, peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian dengan 

variabel yang lain diluar variabel pada penelitian ini yang juga dapat berpengaruh 

terhadap laba. Bagi peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian dengan 

varibel yang sama, maka disarankan untuk menggunakan periode tahun yang terbaru 

serta sampel yang lebih banyak guna menghasilkan penelitian yang lebih baik.  

3) Bagi pihak Akademisi 

Penelitian ini akan menambahkan kepustakaan dibidang perbankan syariah dan 

dapat dijadikan bahan bacaan untuk menambah wawasan khususnya tentang fee 

based income dan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 


