
 
 

 

 BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan  

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Kecukupan Modal, Efektivitas 

Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Proporsi Dana Pihak Ketiga, Proporsi 

Pembiayaan Non Investasi dan Ukuran Bank terhadap Profit Distribution 

Managemen dengan melakukan uji Regresi Linier Berganda. Penelitian ini 

mengambil sampel 8 Bank Syariah dengan laporan keuangan selama 4 tahun 

sehingga sampel yang digunakan sebnyak 32. Metode pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan data sekunder dan Purposive Sampling. Pada 

penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah program SPSS 20.0. Hasil dari 

penelitian ini memperoleh kesimpulan berikut: 

a. Kecukupan Modal, Proporsi Pembiayaan Non Investasi  berpengaruh 

terhadap  Profit Distribution Mnagemen. 

b. Efektivitas Dana Pihak Ketiga , Risiko Pembiayaan,  Proporsi Dana Pihak 

Ketiga ,dan Ukuran Bank  tidak berpengaruh terhadap Profit Distribution 

Management. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan 

pengembangan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen dalam penelitian ini hanya dibatasi pada Kecukupan 

Modal, Efektivitas Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan, Proporsi Dana 

Pihak Ketiga, Proporsi Pembiayaan Non Investasi dan Ukuran Bank. 

Sehingga menyebabkan terdapat kemungkinan adanya factor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi profit Distribution Managemen. 

2. Periode pengamatan hanya 4 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai dengan 

2015. 
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3. Variabel dependen hanya menggunakan 1 proksi dalam melakukan pengujian 

terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap Profit Distribution 

Managemen. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan, maka peneliti mengharapkan saran-

saran berikut ini dapat melengkapi peneliti selanjutnya: 

1. Menggunakan populasi penelitian yang lebih banyak dan jangka waktu 

penelitian yang lebih lama, sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang 

lebih maksimal. 

2. Bagi penelitian selanjutnya dapat mengukur variabel Y menggunakan Non 

discretionary accruals sehingga dapat mengetahui tingkat akrual yang tidak 

normal yang berasal dari kebijakan manajemen. 

3. Bagi peneliti senjutnya diharapakan menggunakan variabel independen lain 

yang diduga berpengaruh dalam mendeteksi Profit Distribution Managemen 

agar nilai dari koefisien determinan dapat menjadi lebih tinggi. 

 


