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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui 

Pengaruh Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per 

Share terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta islamic index (JII) tahun 2016-2018. Sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 18 perusahaan yang telah di seleksi dari 

42 perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) 

tahun 2016-2018. Setelah dilakukan analisis pada bab-bab 

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagaiberikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Return On Asset 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018. 

Hal  ini dibuktikan dari hasil pengolahan data 

komputer dengan menggunakan Eviews Versi 10 yang 

menunjukkan hasil pengujian statistik Return On Asset 

terhadap harga saham menunjukkan nilai prob. <0,05 yaitu 

0,0272  dan koefisien regresi variabel Return On Asset 0.066 

yang menunjukkan nilai positif (-) yang berarti bahwa 

variabel Return On Asset berpengaruh positif  signifikan 

terhadap harga saham. 

2. Tidak terdapat pengaruh signifikan Return On Equity 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018. 

Hal  ini dibuktikan dari hasil pengolahan data 

komputer dengan menggunakan Eviews Versi 10 yang 

menunjukkan hasil pengujian statistik Return On Equity 

terhadap harga saham menunjukkan nilai signifikansi >0,05 

yaitu 0.5175 

3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan Earnig Per Share 

terhadap harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018. 

Hal  ini dibuktikan dari hasil pengolahan data 

komputer dengan menggunakan Eviews Versi 10 yang  

menunjukkan  hasil  pengujian statistik Earning Per Share 
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terhadap harga saham menunjukkan nilai prob. <0,05 yaitu 

0.0199 dan koefisien regresi variable Earning Per Share -

0.0009  yang bernilai negatif yang berarti bahwa variabel 

Earning Per Share berpengaruh negatif signifikan terhadap 

harga saham. 

4. Terdapat penngaruh  Return on Asset, Return on Equity, dan 

Earning Per Share terhadap harga saham perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018. 

Hal ini dibuktikan dari hasil pengolahan data 

komputer dengan menggunakan Eviews Versi 10 yang  

menunjukkan  hasil  pengujian statistik uji F menunjukkan 

prob. (F.Statistic) < 0,05 sehingga seluruh variabel Return 

on Asset, Return on Equity dnan Earning Per Share tersebut 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap harga saham. 

 

B. Keterbatasan 
Terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini 

yang masih perlu adanya perbaikan untuk penelitian 

selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya : 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index dengan jangka periode 

waktu 3 tahun. 

2. Penelitian ini hanya mengambil sampel 18 perusahaandari 

42 perusahaan di Jakarta Islamic Index selama tahun 2016-

2018. 

3. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa selain Return On 

Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share terdapat 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham. 

 

C. Saran 
Penulis menuliskan saran-saran bagi pihak yang terkait, 

yang diharapkan saran-saran tersebut dapat memberikan 

berbagai manfaat:  

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel pada perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2016-2018, 

diharapkan pada penelitian setelahnya bisa menggunakan 

sampel yang lebih luas lagi. Juga disarankan menambah 
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variabel independen pada penelitian selanjutnya dan 

melakukan penelitian lebih luas mengenai faktor signifikan 

yang dapat mempengaruhi harga saham.  

2. Bagi investor, perlu mengetahui tingkat Return On Asset, 

Return On Equity, dan Earning Per Share beserta faktor-

faktor lain yang dapat mempengaruhi harga saham. 

3. Bagi perusahaan, untuk lebih memperhatikan Return On 

Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share untuk 

meningkatkan harga saham sehingga menarik investor untuk 

menanamkan modalnya.  
 

D. Penutup 
Syukur Alhamdulilah penulis panjatkan kepada Allah 

SWT yang telah memberi rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-

Nya hingga akhirnya penulis dapat mengerjakan dan 

menyelesaian skripsi yang berjudul “Pengaruh Return On Asset, 

Return On Equity, dan Earning Per Share terhadap Harga 

Saham pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic 

Index Tahun 2016-2018”. 

Penulis berharap semoga dalam penelitian tugas akhir ini 

dapat bermanfaat bagi diri sendiri pada khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. Penulis sangat membutuhkan kritik 

dan saran yang membangun demi menyempurnakan tugas akhir 

ini. Penulis meminta maaf atas segala kesalahan dan 

kekurangan selama penulisan tugas akhir ini. Karena 

bagaimanapun kesempurnaan hanya milik Allah dan 

kekurangan hanya milik hambanya. 
 
 
 


