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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat expected return dan risiko Portofolio 

Optimal Jakarta Islamic Index lebih tinggi dari risk free rate. Dengan demikian 

investor yang mengharapkan imbal hasil yang besar dapat berinvestasi 

menggunakan portofolio tersebut, dan menerapkan manajemen risiko yang baik.  

2. Berdasarkan hasil perhitungan tingkat expected return dan risiko Portofolio 

Optimal Indeks Bisnis27 lebih tinggi dari risk free rate. Imbal hasil yang akan 

diterima investor sesuai dengan risiko yang akan dihadapi ketika berinvestasi 

pada portofolio tersebut.  

3. Berdasarkan perhitungan menggunakan Indeks Sharpe Kinerja Portofolio Optimal 

Jakarta Islamic Index lebih baik dibandingkan dengan Portofolio Optimal Indek 

Bisnis27. Hal ini bisa dijadikan acuan investor khususnya investor muslim untuk 

memilih portofolio syariah dan tidak hanya memperhatikan tingkat return namun 

juga tingkat risiko sekuritas.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan:  

1. Bagi akademisi  

Hasil penelitian ini disarankan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan 

pengembangan keilmuan. Disarankan agar menambah referensi dan dokumentasi 
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bagi pihak kampus sebagai acuan penelitian yang akan datang terutama bagi 

mahasiswa Magister Ekonomi Syariah khususnya.  

2. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan atau 

peningkatan kinerja keuangan perusahaan serta alat ukur kinerja keuangan 

perusahaan yang dapat mencerminkan nilai perusahaan dengan tepat, sehingga 

dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan layak tidaknya suatu proyek 

dilaksanakan. 

3. Bagi Pengampu Kebijakan  

Penelitian ini dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan berinvestasi oleh 

Otoritas keuangan negara seperti Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan. 

Serta penguatan hukum kebolehan berinvestasi dalam perusahaan yang 

terganbung dalam Jakarta Islamic Index dengan fatwa dari Dewan Syariah 

Nasional.  

4. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal Jakarta Islamic Index 

mempunyai nilai pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan Portofolio 

Optimal Indeks Bisnis27. Sehingga disarankan investor mengalihkan kelebihan 

dananya pada saham syariah.  

5. Bagi peneliti yang akan datang  

Disarankan bagi peneliti yang akan datang menambah lagi variabel-variabel 

pengembangan yang berhubungan dengan manajemen Portofolio investasi saham. 

karena semakin banyak variabel akan meningkatkan manfaat untuk para investor 

maupun calon investor ketika berinvestasi menggunakan portofolio. 

 


