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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Berdasarkan hasil uji T (Uji Parsial) Diperoleh nilai t-hitung sebesar 

6.555 dengan nilai sig. 0,000 lebih besar dari 0,05 artinya secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian dapat 

disimpulkan adanya hubungan searah antara Total Liabilitas dan Laba 

Komprehensif. 

2. Berdasarkan hasil uji T (Uji Parsial) Diperoleh nilai t-hitung sebesar -

0,542 dengan nilai sig. 0,000 lebih besar dari 0,05 artinya secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian 

dapat disimpulkan tidak adanya adanya hubungan searah antara Total 

Ekuitas dan Laba Komprehensif.  

3. Berdasarkan hasil uji F (Uji Simultan) Diperoleh nilai f-hitung sebesar 

21,598 nilai dengan nilai sig. 0,000 lebih besar dari 0,05 artinya secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Dengan demikian 

maka dapat dikatakan bahwa Total Liabilitas dan Total Ekuitas secara 

bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Laba 

Komprehensif Pada Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2014 - 2019. 
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B. Saran 

1. Saran Praktis 

a. Bagi bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat  

memaksimalkan dan mengoptimalkan utang yang telah diambil agar 

menjadi laba seperti yang diharapkan dan mempertanggung 

jawabkannya agar bank tidak memiliki beban utang yang tak 

terbayarkan hingga mengalami kebangkrutan karena utang.  

b. Bagi bank diharapkan untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan 

dana modal kerja internal dan eksternal agar dapat tercapai laba yang 

diharapkan. 

c. Bagi investor atau calon investor disarankan untuk melakukan 

analisis terhadap rasio Total Liabilitas dan juga Total Ekuitas di 

ketahui memiliki pengaruh signifikan terhadap Laba Komprrehensif, 

selain itu juga mengarahkan tingkat hubungan kuat sebesar 74,3% 

 

2.   Saran Teoritis  

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memperdalam 

pengetahuan agar berguna bagi yang memerlukannya, terutama 

mahasiswa serta diharapkan dapat dipakai sebagai bahan referensi atau 

pembanding yang dapat membantu dalam pengembangan penelitian 

terkait Total Liabilitas dan Total Ekuitas terhadap Laba Komprehensif. 
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Selain itu penulis juga menyarankan, untuk menambah hasil penelitian, 

menambah objek yang diteliti, juga menambah periode penelitian.  

 

3. Saran Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat 

bagi pengembangan ilmu khusunya pada bidang keuangan syariah dan 

diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai 

pengaruh Total Liabilitas dan Total Ekuitas terhadap Laba 

Komprehensif. Serta sebagai masukan dan tambahan referensi bagi 

pembaca. 

 


