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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji variabel, variabel Kurs Rupiah tidak berpengaruh terhadap 

return saham berarti besar kecilnya Kurs Rupiah tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

2. Berdasarkan uji variabel, variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap 

return saham berarti tinggi rendahnya Inflasi  tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham  

3. Berdasarkan uji variabel, variabel Intellectual Capital(VAIC
TM

) tidak 

berpengaruh terhadap return saham berarti besar kecilnya Intellectual 

Capital (VAIC
TM

)  tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. 

4. Berdasarkan uji variabel, variabel leverage tidak berpengaruh terhadap 

return saham berarti besar kecilnya leverage tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

5. Berdasarkan uji variabel, variabel Struktur Modal berpengaruh terhadap 

return saham berarti besar kecilnya Struktur Modal memiliki pengaruh 

terhadap return saham. 

Dengan demikian return saham tidak dapat dipengaruhi oleh Kurs 

Rupiah, Infalsi, Intellectual Capital(VAIC
TM

), dan Leverage. Namun return 

saham dapat dipengaruhi oleh Struktur Modal.. Jadi investor dan calon 
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investor muslim yang ingin berinvestasi untuk dunia dan akhirat hendaklah 

mempertimbangkan besar kecilnya Struktur Modal pada perusahaan agar 

tidak salah dalam berinvestasi.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas 

maka saran yang dapat direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat mencari variabel lain 

karena dalam penelitian ini variabel independen hanya dapat menjelaskan 

28% variabel dependen dan memperbanyak sampel penelitian sehingga 

diharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

2. Bagi Investor hendaknya mempertimbangkan Struktur Modal perusahaan 

karena variabel ini telah terbukti berpengaruh signifikan terhadap return 

saham perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic index (JII). 

Variabel ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memilih saham dari perusahaan yang akan dijadikan portofolio investasi 

investor, sehingga dengan demikian dapat memaksimalkan return yang 

akan diperoleh dan menurunkan resiko dalam berinvestasi di Pasar Modal. 

Karena variabel Struktur Modal akan mempengaruhi besar kecilnya return 

saham. 

3. Bagi masyarakat, disarankan dalam berinvestasi untuk memilih saham 

perusahaan yang telah masuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES) yang 

diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena perusahaan yang 
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telah masuk kedalam DES  lebih banyak memberikan manfaat pada 

masyarakat dan umat islam pada khususnya dan yang terpenting lagi 

terhindar dari harta riba, juga perusahaan tersebut dapat dipastikan 

menjual produk yang halal karena telah di seleksi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). 

 


