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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun 

dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan variabel – 

variable independen terhadap return saham syariah sebagai berikut: 

1. Return On Assets (ROA) tidak memberikan pengaruh terhadap return saham 

pada emiten di Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Return On Equity (ROE) tidak memberikan pengaruh terhadap return saham 

pada emiten di Jakarta Islamic Index (JII). 

3. Earning per Share (EPS) memberikan pengaruh terhadap return saham pada 

emiten di Jakarta Islamic Index (JII). 

4. Secara simultan bahwa variabel Return On Assets, Return On Equity, dan 

Earning per Share tidak berpengaruh terhadap variabel Return Saham pada 

emiten di Jakarta Islamic Index (JII). 

 

5.2. Rekomendasi 

Dalam penelitian ini terdapat rekomendasi yang diajukan oleh peneliti, adapun 

rekomendasi tersebut sebagai berikut: 

1. Hasil uji hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa ROA dan ROE 

tidak berpengaruh terhadap return saham syariah pada perusahaan – 

perusahaan yang terdapat di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2008 – 2010.  

Alasannya karena nilai t hitung ROA dan ROE < t tabel serta ROA dan ROE 
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dalam perusahaan tidak mempengaruhi Return Saham. Penelitian ini hanya 

menggunaan return saham syariah untuk menilai kinerja perusahaan. Peneliti 

merekomendasikan agar dalam penelitian selanjutnya ROA dan ROE terdapat 

pengaruh, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menilai 

rasio keuangan lainya yang dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan 

seperti ROI. 

2. Periode pengamatan relatif pendek, pada penelitian ini hanya menggunakan 

rentang waktu sebanyak 3 tahun yaitu 2008 – 2010. Diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan jangka waktu lebih panjang. 

3. Disamping itu keterbatasan lain dari penelitian ini adalah mengenai obyek 

penelitian, yaitu kelompok saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) keberadaannya relative masih baru. Penelitian 

tentang kinerja saham syariah masih sedikit dilakukan oleh para peneliti 

terdahulu, sehingga informasi yang berkaitan dengan kinerja saham syariah 

masih sangat terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hasil dari 

penelitian ini belum dapat memberikan informasi yang mendekati kenyataan 

tentang kinerja saham syariah. 

 

 

 

 

 

 


