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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada Bab IV dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA dan ROE secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap return saham syari’ah di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi uji t sebesar 0,048, 

dimana angka ini berada di bawah level of significance yang digunakan 

yaitu 5 % (0,05). Sehingga perubahan yang terjadi pada return saham 

syari’ah mampu diprediksikan dengan menggunakan variabel ROA dan 

ROE. 

2. Rasio leverage yang diukur dengan debt ratio secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham syari’ah di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan hasil signifikansi uji t sebesar 

0,582, dimana angka ini berada diatas level of significance yang 

digunakan yaitu 5 % (0,05). Hasil yang tidak signifikan ini muncul 

karena sebagian investor berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki 

utang akan menggunakan utang tersebut untuk kegiatan investasi yang 

nantinya akan meningkatkan laba, sehingga mengakibatkan penurunan 
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pada return saham. Perubahan yang terjadi pada return saham syari’ah 

tidak mampu diprediksi dengan menggunakan variabel debt ratio. 

3. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa rasio profitabilitas yang 

diukur dengan ROA dan ROE serta rasio leverage yang diukur dengan 

debt ratio secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan 

terhadap return saham syari’ah di Bursa Efek Indonesia. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil signifikansi uji F sebesar 0,003, dimana angka 

ini berada diatas level of significance yang digunakan yaitu 5 % (0,05). 

Sehingga ROA, ROE dan debt ratio dapat dipergunakan secara bersama-

sama dalam mengambil keputusan investasi di saham syari’ah yang 

menjadi komponen Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

selama periode penelitian. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diberikan saran sebagai berikut : 

1. Bagi investor khususnya investor syari’ah yang memilih berinvestasi 

pada saham komponen Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia 

hendaknya dalam mengambil keputusan investasi selain 

mempertimbangkan rasio profitabilitas dan leverage juga perlu 

mempertimbangkan rasio-rasio keuangan lain maupun faktor-faktor lain 

di luar penelitian ini. 
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2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel independen, karena sangat dimungkinkan rasio 

keuangan lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini berpengaruh 

terhadap return saham.   


