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BAB V 

PENUTUP 
 

 Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh variabel Return on 

investment, economic value added terhadap return saham pada perusahaan yang 

terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2012-2013. Data yang digunakan 

merupakan data kuantitatif yang diperoleh dari indonesian capital market directory 

(ICMD) dan Indonesia Exchange (IDX). Sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini sebanyak 38. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan SPSS.  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

multiple regression analysis pada perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic 

Index, maka dapat diperoleh kesimpulan, keterbatasan, implikasi serta saran bagi 

penelitian selanjutnya apabila mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. 

1.1 Kesimpulan 

 Investor yang ingin menanamkan investasinya dalam pasar modal harus 

memiliki perencanaan investasi yang efektif. Perencanaan investasi yang efektif 

dimulai dari perhatian terhadap tingkat resiko dan return yang seimbang dalam 

setiap transaksi. Secara teori, semakin tinggi tingakat return yang diharapkan para 

investor, semakin tinggi pula resiko yang dihadapinya, demikian pula sebaliknya, 

semakin rendah tingkat return yang diharapkan para investor, resiko yang dihadapi 

rendah. Oleh karena itu para investor sangat membutuhkan informasi akuntansi 

dalam menganalisa tingkat resiko dan memprediksi tingkat pengembalian dari 

investasinya. Salah satu faktor yang digunakan dalam menilai kondisi suatu 
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perusahaan adalah melalui kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan 

keuangan. 

 Tujuan utama yang diinginkan oleh para investor adalah saat mereka setuju 

untuk menginvestasikan dananya dalam pasar modal, mereka mendapatkan return 

dari hasil investasinya yang aman dan terjamin. Rasa aman tersebut diperoleh 

ketika para investor memperoleh informasi yang terbuka, adil, tepat waktu dan 

dapat dipercaya sebagai dasar untuk pengembalian keputusan dalam berinvestasi. 

Melalui pendekatan signaling theory pengumuman informasi akuntansi 

memberikan sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa 

mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan perdagangan 

saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 

dalam volume perdagangan saham. Dengan hubungan antara publikasi informasi 

baik laporan keuangan, kondisi keuangan ataupun sosial politik terhadap fluktuasi 

volume perdagangan saham dapat dilihat dalam efesiensi pasar.pasar modal 

efesiensi didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritas-sekuritasnya telah 

mencerminkan semua informasi yang relevan. 

 Bedasarkan uji signifikansi simultan (uji F) menunjukkan bahwa model 

dikatakan fit dan berpengaruh secara bersama-sama dari persamaan regresi variabel 

penelitian seperti return on investment dan economic value added. dan Berdasarkan 

uji koefesien determinasi (uji R), variabel-variabel bebas yang digunakan dalam 

penelitian ini hanya mampu menjelaskan besarnya variasi dalam variabel terikat 

sebesar 56,7% sedangkan sisannya sebesar 43.3% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 



62 
 

 Berdasarkan uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan 

bahwa: 

1. Variabel return on investment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

return saham. Hasil uji t untuk return on investment diperoleh nilai sig 

sebesar 0.000 lebih kecil dari nilai probabilitasnya 0.05, atau nilai 0.000 < 

0.05. berdasarkan hasil tersebut,maka H1 diterima dan Ho ditolak. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa return on investment 

berpengaruh positif terhadap return saham. 

2. Variabel economic value added tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return saham. Hasil uji t untuk economic value added diperoleh 

nilai  0.944 lebih besar dari nilai probabilitas 0.05, atau nilai 0.944 > 0.05. 

berdasarkan hasil tersebut, maka Ho diterima dan H1 ditolak, yang berarti 

hipotesis yang menyatakan economic value added berpengaruh positif 

terhadap return saham tidak terbukti. 

1.2 Keterbatasan Penelitian 

 Keterbatasan pada penelitian ini teletak pada keterbatasan data yang 

digunakan dalam penelitian, khususnya dalam perhitungan EVA data yang cukup 

rumit dari beberapa perusahaan yang tidak mencantumkan ukuran-ukuran yang 

jelas untuk perhitungan EVA, dan membuat beberapa asumsi terpaksa harus 

digunakan dalam perhitungan EVA seperti biaya bunga, dimana beberapa 

perusahaan tidak mencantumkan data nya secara lengkap. 
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1.3 Saran 

 Dengan melihat hasil penelitian sebagaimana dijelaskan pada bab 

sebelumnya maka saran yang disampaikan penulis untuk penelitian selanjutnya 

adalah penelitian dilakukan pada perusahaan yang mempunyai data lengkap, 

khususnya perusahaan yang mengungkapkan biaya bunganya pada laporan 

keuangannya agar dalam perhitungan EVA data yang digunakan konkrit.
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