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BAB V 
 

PENUTUP 
 
 
5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Price Earning Ratio 

dan Earning Per Share terhadap return saham syariah pada pengamatan 

Desember 2008 – November 2011. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahsan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Price Earning Ratio berpengaruh positif 

signifikan terhadap Return saham syariah. Dengan nilai t hitung = 2,450 

dan p value (sig) sebesar 0,017 dibawah alpha 5%. Perubahan yang 

terjadi pada return saham mampu di prediksikan dengan menggunakan 

variabel Price Earning Ratio (PER). 

2. Secara parsial variabel Earning Per Share berpengaruh negatif 

signifikan terhadap Return saham syariah. Dengan nilai t hitung = -

0,076 dan p value (sig) sebesar 0,040 dibawah alpha 5%. Perubahan 

yang terjadi pada return saham tidak mampu diprediksikan dengan 

menggunakan variabel Earning Per Share (EPS). 

3. Secara simultan variabel  Price Earning Rati dan Earning Per Share 

berpengaruh positif signifikan terhadap Return saham syariah. Dengan 

nilai F hitung = 7,154 dengan tingkat probabilitas 0,049 yang dibawah 

alpha 5%. Sehingga Price Earning Ratio (PER) dan Earning Per Share 

(EPS) dapat dipergunakan secara bersama – sama dalam mengambil 
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keputusan investasi di sahm syariah yang menjadi komponen Jakarta 

Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian. 

 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat 

disarankan sebagai berikut: 

1. Bagi investor, khususnya investor syariah yang memilih berinvestasi pada 

komponen saham  Jakarta Islamic Indeks di Bursa Efek Indonesia 

hendaknya dalam mengambil keputusan investasi selain 

mempertimbangkan Price Earning Rati dan Earning Per Share juga 

perlu mempertimbangkan rasio-rasio keuangan lain maupun faktor-

faktor lain dileuar penelitian ini. 

2. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabelindependen, karena sangat dimungkinkan rasio 

keuangan lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap return saham. 

 

5.3  Penutup 

Puji syukur Alahmdulillahirobbil ‘alamin penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT. Tiada lain karena nikmat, hidayah serta karunia-Nya penulis 

dapat menyelesaikan skripsi ini.  

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan, pembahasan 

dan penyajian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dalam 

segi bahasa, penulisan, penyajian, sistematika maupun analisisnya. Oleh 

karena itu, saran yang konstruktif dan kritik yang edukatif sangat penulis 

harapkan demi kesempurnaan dan kemanfaatan bersama.  
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Akhirnya dengan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT, penulis 

berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

semakin menambah khazanah keilmuan kita semua khususnya keilmuan 

Ekonomi Islam. Amin yaa Rabbal ‘alamin.  

 

 

 

 

 


