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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1   Simpulan 

Berdasarkan hasillanalisis pada bab IV, makaikesimpulan yang didapatkan pada 

penelitian iniiadalah sebagai berikut. 

a. Hasil pengujian variabel LeverageiOperasi yang diukur dengannDegree of 

Operating Leverage menunjukkan hasil yang menyatakan variabel Leverage 

Operasi memberikan pengaruh positif terhadap returnnsaham pada 

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2019. 

Sehingga jika nilai risiko bisnis naik maka return saham juga akan naik. 

Namun, jika nilai risiko bisnis turun maka return saham akan turun. Dengan 

demikiannhipotesis penelitiannterbukti. 

b. Hasillpengujian variabel inflasi yanggdiukur dengan perubahan tingkat 

inflasiireferensi dariisitus BankkIndonesia menunjukkan hasil yang 

menyatakan bahwa variabel Inflasi tidakkberpengaruh terhadappreturn 

sahamppada perusahaannyang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode 

2015-2019. Sehingga jika nilaiiinflasi naikkmaka returnnsaham akannnaik, 

begitupunnsebaliknya jika nilaiiinflasi turunnmaka returnisaham akannturun. 

Denganndemikian hipotesisspenelitian tidakkterbukti. 

c. Hasillpengujian variabel suku bunga yanggdiukur denganiperubahan tingkat 

sukuubunga Bank Indonesia menunjukkan hasil yang menyatakannbahwa 

variabel suku bunga berpengaruhnnegatif terhadaprreturn saham pada 

perusahaannyang terdaftarrdi Jakarta Islamic Index (JII) periode 2015-2019. 

Sehingga jika nilai sukuubunga naikkmaka returnnsaham akaniturun, 

begitupun sebaliknya jika nilaiisuku bungaaturun makarreturn sahamaakan 

naik. Denganndemikian hipotesisspenelitiantterbukti. 

V.2    Keterbatasan Penelitian 

Penelitiimenyadariibahwa dalam hasillpenelitian yang telah dilakukan masih 

jauhhdari sempurna..Hal tersebut disebabkannkarenaamasih ada terdapat keterbatasan 
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penelitian. Keterbatasanndalam penelitian iniiyaitu tidak semua Perusahaan Indeks 

Jakarta Islamic Index (JII) dapat dijadikan sampel penelitian karena baru melakukan 

pencatatan atau listing di BEI pada periode penelitian tidak dapat digunakan dalam 

penelitian. 

V.3    Saran 

Berdasarkannhasil analisis dannkesimpulan yang  telah dijelaskan, makaasaran 

yanggdapat diberikan sebagaiiberikut: 

a. Teoritis 

1) Bagiipeneliti selanjutnya menggunakan perusahaannlain dan tahun yang 

berbeda agar dapat dilakukan perbandingan hasil. Lalu peneliti 

diharapkan menambahkan variabel bebas agar dapat meningkatkan nilai 

koefisien determinan. Sehingga dapat memberikan informasi lebih 

terkait variabel-variabel yang memberikan pengaruh terhadappreturn 

saham. 

2) Sertabbagi para pembaca atauaakademis diharapkan penelitian iniidapat 

dijadikan referensi untuk melekakukan penelitian dengan judul yang 

terkait. 

b. Praktis 

1) Bagi investor disarankan untuk lebih dahulu menganalisis kinerja 

keuangan yang dilihat dari rasio leverage operasi  dan dari segi ekonomi 

khususnya sukuubunga yang memilikiipengaruh terhadap returnnsaham 

sebelum melakukannkegiatan investasi dan dapat memperkirakan 

returnnsaham yangaakannditerima. 

2) Bagi perusahaan diharapkan para manajer dapat lebih mampu dalam 

mengelola pemanfaatan sumber dana perusahaan yang akan 

menyebabkan biaya operasional agar dapat menghasilkan laba yang 

optimal sehingga dapattmenarik investorruntuk melakukanninvestasi 

dan memperhatikan dariisegi makroekonomiiyang dapat mempengaruhi 

keinginan investor untuk melakukan investasi. 
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