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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada 

rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil uji One-Way ANOVA, laporan keuangan BPRS 

Bhakti Haji Malang yang disusun dengan  pendekatan Income Statement, Value 

Added Statement (VAS), dan Syari’ate Value Added Statement (SVAS) 

menghasilkan kinerja keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, LBAP, dan 

NPM secara keseluruhan memiliki perbedaan yang signifikan.  Uji lanjut 

menggunakan Post Hoc Tests yaitu uji antar kelompok memberikan hasil bahwa 

kinerja keuangan berdasarkan pendekatan Income Statement berbeda signifikan 

dengan kinerja keuangan berdasarkan pendekatan Value Added Statement (VAS) 

dan Syari’ate Value Added Statement (SVAS). Kinerja keuangan berdasarkan 

pendekatan Value Added Statement (VAS) tidak signifikan dengan Syari’ate 

Value Added Statement (SVAS), yang berarti kinerja keuangan dengan 

pendekatan VAS dan SVAS tidak memiliki perbedaan atau sama. Perbedaan yang 

signifikan antara Income Statement dengan VAS dan SVAS disebabkan karena 

konsep pengakuan pendapatan dan beban yang berbeda. Sedangkan VAS dan 

SVAS memiliki konsep pengakuan pendapatan dan beban yang hampir sama. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini ialah: 

1. Bagi BPRS 

Adanya VAS dan SVAS telah memberikan informasi yang lebih jelas 

bagi pemakai laporan keuangan. VAS dan SVAS tidak hanya memberikan 

informasi yang berkaitan dengan keputusan ekonomi yaitu laba, tetapi juga 

informasi yang berkaitan dengan kewajiban zakat yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan, informasi tentang kepada siapa saja distribusi pendapatan diberikan 

dengan prinsip keadilan. SVAS memberikan informasi yang lebih tentang 

penyucian melalui zakat terlebih dahulu sebelum didistribusikan. Oleh sebab itu, 

ada baiknya PT. BPRS Bhakti Haji Malang bersedia menerbitkan Laporan Nilai 

Tambah Nilai (VAS) atau Laporan Nilai Tambah Syari’ah (SVAS) sebagai 

tambahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk: 

1. Menambah objek penelitian, karena BPRS yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini hanya terbatas satu BPRS saja yang terdapat di Kabupaten 

Malang, sehingga hasil penelitian tidak  dapat digeneralisasikan.  

2. Menambah rasio lain untuk menilai kinerja keuangan. 

3. Mengembangkan penelitian ini agar lebih baik lagi.  


