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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan maka 

kesimpulannya adalah: 

1. Asset Growth berpengaruh negatif signifikan terhadap Beta 

saham.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Beta saham.  

3. Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Beta saham. 

4. Earning Per Share (EPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Beta saham.  

5. Current Ratio (CR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Beta 

saham.  

6. Total Asset Turnover (TAT) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Beta saham.  
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5.2. Implikasi 

1. Implikasi Teoritis 

Berdasarkan dari hasil pengujian diketahui bahwa hanya satu faktor 

fundamental yang mempengaruhi Beta saham yaitu Asset growth. Hasil 

pengujian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Nurani (2005), Parmono (2001), Wibowo (2000), dan Wiwik (2004) yang 

juga menperoleh hasil bahwa variabel asset growth berpengaruh terhadap 

beta saham. Maka dengan demikian dikatakan bahwa faktor fundamental 

lain cenderung lemah dan tidak signifikan mempengaruhi beta saham 

perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori sinyal yang menyatakan bahwa 

investor akan bereaksi terhadap rasio atau faktor fundamental perusahaan, 

meskipun tidak semuanya. 

 

2. Implikasi Praktek 

Para investor sebaiknya memperhatikan emiten yang memiliki risiko 

pasar yang termasuk rendah saja karena memiliki faktor fundamental yang 

baik. 

 

3. Implikasi Kebijakan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor fundamental 

perusahaan, terutama asset growth perlu diperhatikan oleh investor ketika 

akan membuat suatu keputusan investasi, karena terbukti berpengaruh 

terhadap beta saham. Hasil penelitian ini mempertegas hasil penelitian 
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sebelumnya yang dilakukan oleh Nurani (2005), Parmono (2001), Wibowo 

(2000), dan Wiwik (2004) yang juga menperoleh hasil bahwa variabel 

asset growth berpengaruh terhadap beta saham, dimana pengaruhnya 

adalah negatif signifikan mempengaruhi beta saham. 

Para investor sebaiknya memperhatikan informasi-informasi yang 

dikeluarkan perusahaan, terutama asset growth karena informasi tersebut 

berpengaruh terhadap beta saham dan agar investor dapat mengambil 

keputusan yang tepat dalam berinvestasi saham di BEI.  

 

5.3. Saran 

Saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. Sebaiknya para investor dalam menanamkan saham atau 

investasinya di pasar saham dapat memperhatikan faktor-faktor 

fundamental, seperti Asset growth karena terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap beta saham, selain gejolak pasar itu sendiri. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat ditambahkan periode 

pengamatan atau menambahkan variabel lain yang 

mempengaruhi beta saham. 

 

5.4. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada variabel yang digunakan, 

yaitu hanya meliputi variabel-variabel seperti: Asset Growth, Debt to 
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Equity Ratio (DER), Return On Equity (ROE), Earning Per Share (EPS), 

Current Ratio, dan Total Asset Turnover (TAT). Maka pada penelitian 

selanjutnya dapat ditambahkan variabel lain yang diprediksi juga 

mempengaruhi beta saham, seperti: Dividend Payout Ratio, Operating 

Leverage, Liquidity, Kepemilikan. 
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