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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel Debt equity to 

ratio (DER), Return on assets  (ROA), Net present value  (NPM), Price 

earning ratio (PER) dan Beta saham secara bersama –sama (simultan) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,022 < 0,05 pada uji F sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis kesatu (Ha1) diterima. 

b. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Debt equity to ratio (DER) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,415 > 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai 5,726 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (Ha2) ditolak atau 

tidak terbukti. 

c. Terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan Return on assets  (ROA) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,977 > 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai 0,014 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (Ha3) ditolak atau 

tidak terbukti.  

d. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Net present value  (NPM) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 
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Index (JII) periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai 1,407 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat (Ha4) diterima. 

e. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Price earning ratio (PER) 

terhadap return saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index (JII) periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,029 > 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai 1,030 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima (Ha5) diterima. 

f. Terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan beta saham terhadap return 

saham pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

periode tahun 2012-2015. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,577 > 0,05 dan nilai koefisien regresi bernilai -2,085 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam (Ha6) diterima. 

g. NPM merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 

return saham. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai t hitung sebesar 2,615 

dan memiliki nilai beta standardized coefficients paling tinggi sebesar 

0,443 dibandingkan variabel lainnya. 

h. Koefisien deteminasi (Adjusted R²) pada penelitian ini diperoleh sebesar 

0,16 atau 16%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah sebesar 

16 % dan sisanya oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian.
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6.2 Saran 

  Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, maka dapat disampaikan 

beberapa saran yang dapat dipertimbangkan guna penelitian yang akan datang 

antara lain,  

sebagai berikut : 

a. Bagi  investor dan calon investor, penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel Net present value (NPM) dan Price earning ratio (PER) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, sehingga 

variabel tersebut perlu diperhatikan dalam menilai suatu perusahaan dan 

dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.  

b. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel rasio 

keuangan lainnya sebagai variabel independen, karena sangat 

dimungkinkan bahwa rasio keuangan lainnya yang tidak dimasukkan 

dalam penelitian ini berpengaruh terhadap return saham. 

c. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk menambah periode penelitian 

sehingga diharapkan hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat mengenai 

return saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 


