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BAB V 

1 PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Ukuran Perusahaan, current ratio (CR), Return on Assets (ROA), debt to 

equity ratio (DER), inventory turnover ratio (ITO), Arus Kas Aktivitas 

Operasi, Arus Kas Aktivitas Pendanaan terhadap return saham syariah dalam 

Jakarta Islamic Index (JII) periode 2011 - 2015. Perusahaan yang dijadikan 

sampel penelitian ini adalah 14 perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria 

pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan unit 

analisisnya adalah laporan tahunan (Annual Report) yang dilakukan 

perusahaan sampel. 

Dari hasil analisis data dengan  menggunakan EViews 6, pengujian 

hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan dari pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data 

panel menggunakan alat bantu EViews 6. Disimpulkan bahwa Variabel 

Ukuran Perusahaan, Current Ratio (CR), Return On Assets (ROA, Arus 

Kas Aktivitas Operasi, Arus Kas Aktivitas Pendanaan berpengaruh 

terhadap Return Saham, Sementara 2 Variabel lainnya yaitu Debt to 

Equity Ratio (DER), inventory turnover ratio (ITO) tidak berpengaruh 

terhadap Return Saham 
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2. Normalitas distribusi data yang digunakan dalam penelitian dilihat dengan 

menggunakan uji Jarque Bera dengan melihat nilai probability yang 

menunjukkan bahwa distribusi data adalah normal, sehingga persyaratan 

normalitas terpenuhi. 

3. Nilai signifikansi uji F sebesar 0.000132. Nilai yang lebih kecil dari pada 

5% menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah layak dan dapat 

digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4. Berdasarkan nilai R square sebesar 0.5950. Angka tersebut menyebutkan 

bahwa variabel independen menyumbangkan return saham yang dapat 

dijelaskan oleh persamaan regresi sebesar 59.50%. Sedangkan sisanya 

yaitu 40.50% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak teramati dalam 

penelitian ini. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka 

diberikan saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

krateria pemilihan sample perbanyak. Menambahkan faktor-faktor lain 

sebagai variabel bebas dalam mempengaruhi return saham seperti kondisi 

inflasi, kurs mata uang, dan kondisi lain-lain dari luar perusahaan. 

Mengingat 40,50% dari nilai variabel dependent dijelaskan oleh variabel 

lain diluar penelitian ini. 
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2. Penelitian selanjutnya memperbanyak  ukuran sampel, memperpanjang 

periode pengamatan sehingga pengaruh dapat dilihat dari banyaknya 

perusahaan serta jangka waktu yang lebih panjang  untuk  mempertinggi 

daya uji empiris dan juga menggunakan objek penelitian yang lebih luas , 

tidak hanya pada perusahaan JII tetapi juga ditambah dengan perusahaan 

lainnya, karena semakin lama interval waktu dan semakin banyak sampel 

pengamatan maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh informasi 

tentang variabel yang handal untuk melakukan peramalan yang lebih 

akurat. 

3. Investor dan calon investor diharapkan mengetahui informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan dan faktor fundamental sebagai penilaian 

yang digunakan untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan untuk 

berinvestasi di dalam pasar modal. Bagi penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan faktor pengaruh lain yang dapat mempengaruhi return 

saham, karena masih banyaknya data yang ada dalam financial report yang 

dibutuhkan oleh para pihak luar sehingga dapat digunakan untuk 

mengukur return saham yang tidak dimasukan dalam penelitian ini.  


