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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap faktor-

faktor yang mempengaharui return saham. Dengan menggunakan variabel 

Indeks Saham Syariah, Volume Perdagangan Dan Earning Per Share, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan dari hasil uji hipotesis variabel Indeks Saham 

Syariah diperoleh nilai t-Statistic sebesar 1,438075 dan nilai 

Probability sebesar 0,0155 < 0,05. Jadi Indeks Saham Syariah 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return Saham pada 

perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia periode 

tahun 2013-2014. Hal ini berarti bahwa indeks saham syariah 

yang lebih besar akan memperbesar return saham perusahaan. 

2. Berdasarkan dari hasil uji hipotesis variabel Volume 

Perdagangan diperoleh nilai t-Statistic sebesar -0,088148 dan 

nilai Probability sebesar 0,9301 >0,05. Jadi Volume 

Perdagangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

Return Saham pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2013-2014. Hal ini berarti bahwa 

volume perdagangan yang lebih besar akan memperkecil return 

saham perusahaan. 

3. Berdasarkan dari hasil uji hipotesis variabel Earning Per Share 

(EPS) diperoleh nilai t-Statistic sebesar 0,285553 dan nilai 

Probability sebesar 0,0377 < 0,05. Jadi Earning Per Share 

(EPS) berpengaruh posistif dan signifikan terhadap Return 

Saham pada perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2013-2014. Hal ini berarti bahwa earning per 

share yang lebih besar akan memperbesar return saham 

perusahaan. 
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4. Berdasarkan dari hasil uji F bahwa nilai F-statistic sebesar 

2.259478 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.003578 <0,05. 

Maka hal ini menunjukkan bahwa Indeks Saham Syariah, 

Volume Perdagangan dan Earning Per Share (EPS) secara 

bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Return Saham. 

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang 

dapat diberikan adalah : 

1. Penelitian selanjutnya agar dilakukan penambahan perluasan 

penelitian variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh 

yang positif terhadap Return Saham. 

2. Dari implikasi manajerial bagi investor sebaiknya selalu 

memperhatikan dan menggunakan informasi tentang kinerja 

perusahaan (emiten) melalui laporan keuangan, karena 

informasi tersebut mempuyai pengaruh terhadap return saham. 

Disamping itu investor juga harus mempertimbangkan faktor-

faktor lain di luar kebijakan perusahaan. 

3. Dari implikasi manajerial bagi perusahaan emiten dalam 

mengendalikan kinerja juga harus memperhatikan tentang 

rasio-rasio keuangan, sehingga perusahaan tersebut senantiasa 

diperhatikan oleh investor. Perusahaan yang mempunyai 

kinerja keuangan yang baik akan berdampak pada tingkat 

perolehan return saham. 

 

 


