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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Price to Book Value (PBV), Price to 

Earning Ratio (PER) dan Leverage Operation (LO) terhadap return saham yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2012-2016. Analisis data 

menggunakan regresi data panel yang signifikan dapat diambil kesimpulan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Secara parsial variabel Price to Book Value mempunyai pengaruh positif 

terhadap Return Saham dengan tingkat signifikan lebih rendah dari 0.05 

yaitu sebesar 0.0001. Maka dari itu pengaruh Price to Book Value terhadap 

Return Saham di terima. 

2. Secara parsial variabel Price to Earning Ratio berpengaruh positif terhadap 

Return Saham dengan tingkat signifikan lebih rendah dari 0.005 yaitu 

sebesar 0.0010. Maka dari itu pengaruh Price to Eraning Ratio terhadap 

Rerturn Saham diterima. 

3. Secara parsial variabel Leverage Operation berpengaruh negatif terhadap 

Return Saham dengan tingkat signifikan di atas 0.05 sebesar 0.2975. Maka 

dari itu pengaruh Leverage Operation terhadat Return Saham ditolak. 

4. Secara simultan berdasarkan hasil analisis nilai Fhitung sebesar 4.306502 

dengan probabilitas sebesar 0.000009 kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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5. Hasil uji koefisien determinasi nilai adjusted R2 sebesar 0.429673. Hal ini 

menunjukan bahwa kontribusi seluruh variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen (price to book value, price to earning ratio 

dan leverage operation) adalah sebesar 42,96%, sedangkan sisanya sebesar 

57,04% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. 

 

5.2. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan 

oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Bagi investor, perlunya untuk menambahkan alat analisa fundamental 

selain PBV,PER, dan LO, terutama analisis kondisi ekonomi suatu Negara 

seperti tingkat inflasi, pengangguran, pajak dan analisa industri seperti, 

return in aset, debt to equuity ratio dsb. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel-variabel lain yang 

juga dapat mempengaruhi return saham untuk dapat mengetahui 

bagaimana variabel lain tersebut terhadap return saham. 

3. Dan untuk peneliti selanjutnya, untuk mengelompokkan perusahaan yang 

akan diteliti, sehingga dapat diketahui sektor apa sajakah yang turut 

berpengaruh pada tahun tersebut, dan sektor yang aman untuk 

keberlanjutan investasi. 


