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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

       Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini mengenai 

pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, dan Price 

To Book Value terhadap return saham syariah yang terdaftar pada JII di BEI 

periode 2010-2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Current Ratio berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap return 

saham syariah sehingga investor atau calon investor tidak dapat 

memprediksi return saham dengan menggunakan variabel CR.  

2. Debt To Equity Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return 

saham syariah sehingga investor atau calon investor dapat memprediksi 

return saham dengan menggunakan variabel DER.   

3. Earning Per Share berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

return saham syariah sehingga investor atau calon investor tidak dapat 

memprediksi return saham dengan menggunakan variabel EPS. 

4. Price To Book Value berpengaruh positif dan signifikan terhadap return 

saham syariah sehingga investor atau calon investor dapat memprediksi 

return saham dengan menggunakan variabel PBV.   

5. Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Earning Per Share, dan Price To 

Book Value secara simultan berpengaruh yang signifikan terhadap return 

saham syariah.  
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B. Saran 

     Adapun saran yang dapat diberikan untuk investor dan perbaikan 

penelitian selanjutnya agar mendapatkan hasil analisis yang lebih baik, yaitu: 

1. Bagi para investor, sebaiknya memperhatikan DER dan PBV suatu 

perusahaan sebelum berinvestasi karena dalam penelitian ini variabel 

tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return saham. 

2. Penelitian ini terbatas hanya pada indeks saham yang terdaftar di Jakarta 

Islamic Index (JII) periode 2010-2013.  Untuk penelitian selanjutnya 

disarankan mencoba indeks saham lain dan menambahkan periode 

pengamatan lebih lama. 

3. Penelitian ini terbatas hanya pada variabel CR, DER, EPS, dan PBV.  

Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel rasio 

keuangan lainnya, seperti dividend payout ratio, return on asset, net profit 

of margin, price earning ratio, dan lain-lain serta menambahkan variabel 

makro yang diperkirakan juga dapat mempengaruhi return saham. 


