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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan “Pengaruh Return On Asset, Return On Equity dan Debt to Equity 

Ratio Terhadap Harga Saham Syariah Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta 

Islamic Index Tahun 2013-2015” maka dapat ditarik kesimpulan : 

1. Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

harga saham syariah di JII, artinya semakin rendah ROA maka semakin 

tinggi Harga Saham Syariah. Tidak dijadikan pertimbangan oleh investor 

untuk bergabung di JII. 

2. Return On Equity (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap Harga 

saham syariah di JII. Semakin tinggi nilai ROE maka akan semakin naik 

Harga saham syariah.  

3. Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

harga saham syariah yang terdaftar di JII. Artinya semakin rendah nilai 

DER maka akan meningkat Harga saham syariah yang terdaftar di JII.  

4. Berdasarkan pengujian secara bersama-sama Return On Asset, Return On 

Equity Dan Debt to Equity Ratio  berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham syariah perusahaan yang terdaftar di JII, maka jika ROA, ROE dan 

DER memberikan pengaruh positif maka akan diikuti pengaruh yang 

positif juga dari harga saham syariah di JII.  
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B. SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diberikan sara sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoretis 

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

referensi atau masukan bagi perkembangan di bidang investasi saham 

syariah yang terdaftar di kelompok Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Investor  

Investor harus lebih cerdas dan teliti dalam melakukan invetasi di 

Jakarta Islamic Index (JII). Bagi Investor yang dimaksudkan 

melakukan investasi  sebaiknya memperhatikan Return On Asset, 

Return On Equity dan Debt to Equity Ratio, karena berdasarkan 

penelitian ini ketiga ratio tersebut secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap harga saham syariah.  

b. Bagi peneliti selanjutnya (yang akan datang ) 

Bagi peneliti selanjutnya jika berminat terhadap permasalahan ini 

seharusnya melakukan pengembangan pada perusahaan yang terdaftar 

di ISSI maupun variabel bebas yaitu EPS, Book Value Per Shere dan  

jumlah periode penelitian. Tetapi lebih baik lagi maka di sarankan 

memperbanyak Perusahaan yang terdaftar di JII dan ISSI..   


