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BAB VI 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dan 

disajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut ini: 

1. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Bank BRI Syariah tahun 2018-

2020 menunjukkan tingkat pengembalian rata-rata positif. 

2. Berdasarkan hasil penelitian Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 yang 

memiliki β < 310.85714. Rata-rata risiko sistematis saham Bank BRI 

Syariah tahun 2018-2020 sebesar 0.041344, sehingga dapat dijadikan 

sampel penelitian memiliki risiko sistematis yang tidak terlalu tinggi. 

3. Berdasarkan penelitian terdapat rata-rata tingkat pengembalian pada 

Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 tertinggi diharapkan positif. 

Dengan tingkat pengembalian tertinggi yaitu sebesar 6.00% pada bulan 

November – Desember 2018 dan Januari – Juni 2019. Sedangkan tingkat 

pengembalian terendah yaitu sebesar 3.75% pada bulan November – 

Desember 2020. 

4. Saham pada Bank BRI Syariah tahun 2018-2020 termasuk kategori 

saham efisien karena tingkat pengembalian saham (Ri) lebih besar 

daripada tingkat pengembalian yang diharapkan E(Ri). 
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5. Keputusan Investasi berpengaruh positif terhadap Capital Asset 

Pricing Models (CAPM) Saham pada Perbankan Syariah di Bursa 

Efek Indonesia Tahun 2018-2020. Hal ini menunjukkan jika manajer 

berhasil menciptakan keputusan investasi yang tepat maka aset yang 

diinvestasikan akan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga 

memberikan suatu sinyal positif kepada investor yang nantinya akan 

meningkatkan harga saham dan nilai perusahaan. 

B. Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan masih memiliki beberapa 

keterbatasan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, untuk lebih memperhatikan dalam hal meningkatkan 

nilai perusahaan agar lebih menarik investor untuk menanamkan 

sahamnya. 

2. Bagi institusi, untuk menambah wawasan terhadap mahasiswa 

mengenai keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan ukuran 

perusahaan. Agar mahasiswa dapat lebih memahami perbedaan dari 

keputusan tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, apabila ingin meneliti lebih lanjut mengenai 

permasalahan yang sama dengan penelitian ini, sebaiknya 

menambahkan variael seperti kebijakan deviden, struktur modah dan 

pertumbuhan perusahaan, sehingga dapat diketahui variabel mana yang 

lebih baik dalam nilai perusahaan. 

 


