
64 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang dibuat pada bab IV dengan menggunakan Uji 

Asumsi Klasik dan Regresi Linier Berganda terkait pengaruh rasio profitabilitas 

terhadap harga saham syariah pada perusahaan yang tergabung kedalam index 

Jakarta Islamic Index (JII) periode 2013-2017 baik secara simultan maupun secara 

parsial, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. 

1. Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), dan  Earning Per Share (EPS). 

Secara bersama-sama terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di index Jakarta Islamic Index. Hal 

ini ditunjukan berdasarkan hasil output spss dengan nilai F hitung sebesar 

208.284 lebih besar dibandingkan dengan F tabel yaitu sebesar 2.720 dan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05. Dengan demikian 

hipotesis awal yang menyatakan bahwa ROA, ROE, EPS secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham syariah adalah diterima. 

2. Return On Asset (ROA), tidak berpengaruh positif tetapi signifikan terhadap 

harga saham syariah pada perusahaan yang terdaftar di index Jakarta Islamic 

Index (JII), berdasarkan hasil yang didapat dari output uji T menunjukkan bahwa 

ROA berpengaruh terhadap harga saham namun memiliki tanda negatif, dengan 

nilai T hitung -3.617 lebih besar dari T tabel sebesar 1.991 sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif terhadap harga saham 

syariah, tetapi variabel ROA signifikan dengan nilai 0,001 lebih kecil dari alpha 

0,05 sehingga hipotesis awal yang menyatakan adanya pengaruh antara ROA 

terhadap harga saham syariah perusahaan yang terdaftar di JII diterima. 
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3. Return On Equity (ROE), berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham syariah yang terdaftar di index Jakarta Islamic Index (JII). Berdasarkan 

hasil yang didapat yaitu T hitung sebesar 7.613 lebih besar dari T tabel sebesar 

1.991 dan memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,000 lebih kecil dari alpha sebesar 

0,05 sehingga variabel ROE berpengaruh positif secara parsial terhadap harga 

saham syariah, sehingga hipotesis awal yang menyatakan adanya pengaruh ROE 

terhadap harga saham syariah perusahaan yang tergabung di index Jakarta 

Islamic Index diterima. 

4. Earning Per Share (EPS), berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga 

saham syariah yang terdaftar di index Jakarta Islamic Index, dengan T hitung 

sebesar 16.440 lebih besar dari T tabel sebesar 1.991 dan mempunyai nilai yang 

signifikan yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha sebesar 0,05 sehingga 

hipotesis awal yang menyatakan adanya pengaruh variabel EPS terhadap harga 

saham syariah diterima dilihat dari hasil output spss tersebut. 

B. SARAN 

Adapun saran yang peneliti berikan sebagai bahan pertimbangan peneliti 

selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna dalam melakukan 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Perusahaan (Emiten), perusahaan harus lebih jeli dalam mengamati 

perubahaan ekonomi selain itu perusahaan harus meningkatkan kinerja 

perusahaan, mengevaluasi kinerja keuangan dan meyakinkan investor ataupun 

pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan akan profitabilitas perusahaan 

karena dengan demikian perusahaan akan tetap bertahan dalam kondisi apapun.  
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2. Bagi investor, diharapkan menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya analisis 

fundamental sebagai dasar untuk melakukan investasi yang bertujuan untuk 

melihat apakah harga saham pada saat itu dalam kondisi under value atau over 

value. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan perbandingan antara rasio 

profitabilitas perusahaan yang terdaftar di index Jakarta Islamic Index (JII) dan 

Index Saham Syariah Indonesia (ISSI) karena lebih banyak sampel yang dapat 

digunakan, selain itu sebaiknya mempehatikan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham di pasar modal. 


