
66 
 
 
 
 

 

BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

 
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis statistik yang telah dilakukan, maka 

 

dapat diambil simpulan sebagai berikut: 
 

a. Variabel Asset Growth secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

Excess Return to Beta (ERB). Dengan demikian hipotesis penelitian terbukti.  

 
b. Variabel Dividend Payout Ratio (DPR) secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Excess Return to Beta (ERB). Dengan demikian 

hipotesis penelitian terbukti.  

c. Variabel Price Earning Ratio (PER) secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap Excess Return to Beta (ERB). Dengan demikian hipotesis 

penelitian terbukti.  

d. Variabel Asset Growth, Dividend Payout Ratio (DPR) dan Price Earning 

Ratio (PER) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap 

Excess Return to Beta (ERB). Dengan demikian hipotesis penelitian terbukti.  

V.2 Implikasi Manajerial 
 

Berdasarkan hasil penelitian untuk dijadikan referensi bagi manajemen 

perusahaan untuk lebih memaksimalkan efisiensi perusahaannya. Bagi Investor 

dan manajemen suatu perusahaan sebelum mengambil keputusan berinvestasi 

pada saham, sebaiknya perlu memperhatikan informasi-informasi yang 

diindikasikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Excess Return to Beta. 

Investor dapat menggunakan variabel Asset Growth, Dividend Payout Ratio (DPR) 

dan Price Earning Ratio (PER) sebagai pijakan dalam berinvestasi, karena dalam 

penelitian ini variabel Asset Growth, Dividend Payout Ratio (DPR) dan Price 

Earning Ratio (PER) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Excess 

Return to Beta (ERB). Investor dapat mengestimasi beta suatu saham 
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perusahaan dengan melihat nilai Asset Growth, Dividend Payout Ratio 

(DPR) dan Price Earning Ratio (PER). Setelah investor dapat mengestimasi 

beta, maka investor dapat menentukan pilihan investasinya pada 

perusahaan dengan beta saham yang tinggi atau rendah, hal ini 

disesuaikan dengan tipe dan karakteristik dari investor sendiri. 

 
V.3 Saran 

 

Beberapa saran yang dapat diusulkan oleh peneliti untuk penelitian yang 

akan datang adalah sebagai berikut : 

 
a. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel yang lebih banyak.  

 
b. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan periode penelitian yang 

lebih panjang.  
 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel-variabel bebas 

lainnya yang diduga berpengaruh signifikan juga terhadap Excess Return 

to Beta (ERB) seperti ratio-ratio keungan yang lainnya yang belum diteliti 

oleh penelitian tersebut diatas.  
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