
88 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1) diketahui bahwa 

secara parsial, Return On Assets (ROA) berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap Harga Saham perusahaan yang tergabung dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin 

tinggi nilai ROA akan berdampak pada naiknya harga saham. Dengan 

demikian H1 tidak teruji. Sebab nilai ROA tidak mempengaruhi keputusan 

investor dalam menjual atau membeli saham pada perusahaan yang 

tergabung dalam JII. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) diketahui bahwa secara 

parsial, Return On Equity (ROE) berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap Harga Saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

nilai ROE akan berdampak pada naiknya harga saham. Dengan demikian 

H2 tidak teruji. Sebab Harga Saham perusahaan yang tergabung dalam 

index JII tetap mengalami kenaikan meskipun nilai ROE mengalami 

fluktuasi. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) diketahui bahwa secara 

parsial, EVA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Harga 



89 

Saham. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai EVA akan 

berdampak pada menurunnya Harga Saham. Dengan demikian H3 tidak 

teruji. Sebab harga saham sebagian perusahaan yang tergabung dalam JII 

mengalami kenaikan meskipun nilai EVA negatif. Jadi perubahan nilai 

EVA tidak terlalu difokuskan oleh investor ketika akan melakukan 

transaksi di pasar modal dengan acuan laporan keuangan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat (H4) diketahui bahwa 

secara simultan, ROA, ROE dan EVA berpengaruh signifikan terhadap 

Harga Saham pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamix 

Index. Sebab ROA, ROE, dan EVA merupakan indikator penilaian 

kinerja perusahaan. Selain itu ketiga variabel tersebut juga dapat dijadikan 

tolak ukur perusahaan dalam meningkatkan jumlah investor. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti memberikan 

saran sebagai perikut: 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan. Serta diharapkan dapat menambah 

referensi terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 

khususnya jurusan Ekonomi Syariah.  

2. Bagi Praktisi 

Untuk dijadikan bahan pertimbangan agar perusahaan sebaiknya 

memberi perhatian lebih kepada semua aspek keuangan yang berkaitan 
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dengan kehidupan perusahaan. Kemampuan perusahaan dalam 

menjaga komposisi laporan keuangan yaitu nilai ROA, ROE dan EVA 

agar tetap pada posisi yang menguntungkan akan menarik minat 

investor. Perusahaan diharapkan mampu mempertahankan posisi 

dalam perhitungan Jakarta Islamic Index. Dengan terus berada di JII 

memudahkan para investor (terutama muslim) menjadi pilihan 

investasi. 

3. Bagi Investor 

Keakuratan analisis laporan keuangan adalah hal utama yang perlu 

diperhatikan oleh investor untuk membuat keputusan investasi. Bagi 

Investor khususnya investor muslim diutamakan untuk berinvestasi  

pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), 

karena perusahaan yang tergabung dalam JII telah melalui beberapa 

persyaratan yang menguntungkan bagi investor muslim. Sebelum 

bertransaksi Investor sebaiknya memperhatikan ROA, ROE dan EVA 

karena berdasarkan penelitian ini ketiga rasio secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham perusahaan yang 

tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2014.   

4. Bagi Peneliti yang akan datang 

Bagi peneliti yang akan datang diharapkan bisa menambah variabel 

penelitian, seperti : a) Earning Per Share (EPS) karena kebutuhan 

perusahaan tidak terlepas dari keinginan mereka untuk memperoleh 

laba dari penerbitan lembar saham, b)Price Earning Ratio (PER) 
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karena berguna untuk memenuhi keinginan investor atau calon 

investor dalam memutuskan tempat investasi yang menawarkan hasil 

(return) yang layak dari suatu investasi saham. Selain itu penelitian ini 

hanya mengambil sampel pada tiga tahun pengamatan dalam JII, 

sehingga diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang 

waktu pengamatan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. 

 

 


