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ABSTRAKSI 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

risiko total saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2003-2005. Dengan menggunakan purposive sampling, 

jumlah perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini berjumlah 30 perusahaan. 

Model analisis yang digunakan adalah model regresi linier berganda. Untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas yang terdiri dari ukuran 

perusahaan (size), degree of financial leverage,dan dividend payout ratio terhadap 

variabel tergantung risiko total, digunakan uji t ,sedangkan untuk mengetahui 

pengaruh secara bersama-sama variabel bebas terhadap variabel tergantung 

digunakan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage keuangan dan 

dividend payout ratio berpengaruh positif signifikan terhadap risiko total 

saham,sedangkan ukuran perusahaan (size) berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap risiko total saham.  

Kata kunci: risiko total,return,size,degree of financial leverage, dividend payout ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola aktiva, 

kewajiban dan ekuitasnya. Dalam kebijakan tersebut perusahaan akan menanggung 

risiko dan menerima tingkat pengembalian sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada 

masa itu. Tingkat pengembalian yang diterima oleh investor adalah berupa dividen 

dan capital gain. Capital gain diperoleh dari selisih perdagangan saham biasa yang 

beredar di pasar. Tingkat pengembalian yang tinggi tentunya akan menanggung risiko 

yang tinggi pula. Dalam berinvestasi,  investor menghadapi ketidakpastian atas harga 

saham di masa yang akan datang ketika bentuk investasi tersebut bukan berupa 

portofolio yang disebut dengan risiko total saham. Risiko total saham tercermin pada 

variabilitas pendapatan (return) saham. Besar kecilnya risiko total saham diukur dari 

standard deviasi return saham. Risiko total saham terdiri dari risiko sistematis dan 

tidak sistematis. 

Struktur modal dalam sebuah perusahaan mencerminkan sebuah keputusan 

pendanaan yang dibiayai oleh hutang jangka panjang dan ekuitas. Kombinasi yang 

sesuai dengan kondisi perusahaan akan mengakibatkan shareholder menanggung 

risiko keuangan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan harus memiliki konsep 

mengenai struktur modal yang ditargetkan yaitu berupa bauran dari utang jangka 
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 2 

panjang,saham preferen, dan saham biasa yang direncanakan perusahaan untuk 

menambah modal.  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak perusahaan yang meningkatkan 

penggunaan utang yang lebih besar, meskipun dengan demikian perusahaan akan 

menghadapi kemungkinan risiko lebih besar yang ditanggung pemegang saham  

tetapi di sisi lain juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko 

yang tinggi akan menyebabkan penurunan terhadap harga saham. Hal ini yang 

tentunya ingin dihindari oleh para pemegang saham. Perusahaan harus mengelola 

asset, kewajiban,dan ekuitas yang ada pada proporsi yang optimal dengan tujuan 

memaksimumkan harga saham.  

Penelitian kali ini ingin mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi 

risiko total saham. Faktor-faktor yang menentukan penelitian terdiri dari tiga variabel 

yaitu ukuran perusahaan, degree of financial leverage, dan dividend payout ratio. 

Studi mengenai risiko menempati posisi yang penting dalam kajian manajemen 

keuangan, karena pertimbangan mengenai risiko dan tingkat pengembalian 

merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.  

Ukuran perusahaan seringkali dijadikan pertimbangan mengenai risiko total 

saham. Perusahaan yang punya ukuran relatif besar akan dapat mengelola risiko 

perusahaan yang ada sehingga dapat menanggung risiko yang lebih kecil. Hal ini 

disebabkan karena risiko perusahaan yang ditanggung berupa risiko bisnis dan risiko 

finansial. Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung melakukan diversifikasi 

risiko dengan menambah lini produk atau jenis produk dalam bisnisnya. Hal ini 

 

1 
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 3 

menyebabkan perusahaan yang punya ukuran besar akan menghadapi risiko yang 

lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil yang hanya memiliki 

satu jenis produk dalam bisnisnya. Apabila perusahaan mampu mengelola risiko dan 

memaksimalkan nilai perusahaan maka kondisi ini akan mendapatkan respon positif 

dari investor berupa kenaikan permintaan terhadap pembelian saham. Hal ini yang 

menyebabkan harga saham meningkat. Investor yang melakukan pembelian hanya 

pada satu jenis saham akan menghadapi risiko total saham yang terdiri dari risiko 

sistematis dan risiko tidak sistematis.  

Variabel lain yang diamati dalam penelitian ini adalah degree of financial 

leverage atau tingkat leverage keuangan perusahaan. Pembiayaan dengan hutang atau 

leverage keuangan memiliki beberapa implikasi terhadap kondisi perusahaan. 

Perusahaan yang menggunakan leverage akan meningkatkan tingkat pengembalian 

yang diharapkan karena di sisi lain juga menanggung risiko yang lebih tinggi atas 

penggunaan hutang. Perusahaan juga harus mempertimbangkan beban bunga yang 

ditanggung akibat dari penggunaan utang. Penggunaan utang yang tidak proporsional 

dapat menyebabkan perusahaan terimbas oleh risiko pasar  seperti perubahan tingkat 

inflasi dan suku bunga. Degree of financial leverage merupakan salah satu cara yang 

digunakan untuk mengukur pengaruh leverage terhadap risiko perusahaan. Degree of 

financial leverage mencerminkan tingkat kepekaan perubahan laba bersih terhadap 

laba sebelum bunga dan pajak. Rasio degree of financial leverage merupakan sinyal 

bagi investor untuk mengindikasikan besarnya risiko yang dihadapi perusahaan. Hal 

ini akan mempengaruhi pertimbangan investor untuk melakukan investasi pada 
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perusahaan tersebut . Investor juga mempertimbangkan kondisi perusahaan karena 

berkaitan dengan risiko tidak sistematis yang akan dihadapi.  

Pemegang saham dan investor yang menanggung risiko total saham memiliki 

pertimbangan sendiri untuk tetap melakukan investasi pada perusahaan. Pembagian 

dividen adalah salah satu faktor yang diharapkan sebagai bentuk pengembalian 

investasi. Laba dan arus kas perusahaan bisa berubah-ubah sepanjang waktu, 

demikian pula peluang investasi perusahaan. Berdasarkan pertimbangan ini 

perusahaan harus menetapkan dividend payout ratio yang tepat dimana kebijakan 

tersebut menciptakan keseimbangan diantara dividen saat ini dan pertumbuhan di 

masa yang akan datang yang memaksimumkan harga saham perusahaan.  

Dividen dipandang oleh investor sebagai alat untuk menilai bagaimana 

pendapatan yang dihasilkan dari tahun ke tahun. Perusahaan yang menetapkan 

dividend payout ratio yang tinggi tentunya mempunyai aktiva yang likuid untuk 

dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Kebijakan 

dividend payout ratio yang stabil dan cenderung meningkat akan menarik minat 

investor untuk memiliki saham perusahaan tersebut. Investor sebagai pihak yang 

berada di luar perusahaan tidak dapat mengetahui kondisi internal perusahaan tetapi 

dapat menilai dari kebijakan yang ditetapkan oleh manager dalam jangka panjang. 

Hal ini yang dijadikan pertimbangan untuk meneliti apakah dividend payout ratio 

mempengaruhi risiko total saham.  

Berdasarkan fenomena yang muncul serta pentingnya pertimbangan tentang 

risiko total saham, maka penelitian ini mengambil judul “ Pengaruh Ukuran 
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Perusahaan, Degree of Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio terhadap 

Risiko Total Saham Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI periode 2004-2006 “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

“ Apakah  ada pengaruh ukuran perusahaan, degree of financial leverage, dan 

dividend payout ratio terhadap risiko total saham secara parsial dan simultan pada 

saham perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2004-2006“ 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh 

ukuran perusahaan, degree of financial leverage, dan dividend payout ratio terhadap 

risiko total saham perusahaan manufaktur yang listing di BEI periode 2004-2006.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengambil manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, dapat memberikan pengetahuan tambahan dalam aplikasi teori 

manajemen keuangan khususnya mengenai konsep tingkat leverage keuangan, 

kebijakan dividen,dan risiko total saham.  

2. Bagi investor dan perusahaan, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk 

memilih alternatif perusahaan untuk berinvestasi dan mengevaluasi kebijakan 

yang sudah diterapkan apakah sudah sesuai dengan kondisi perusahaan. 

3. Bagi pengetahuan, dapat memberikan gambaran aplikasi tingkat leverage 

keuangan, kebijakan dividen,dan risiko total saham. 
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1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi  ini disusun sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menyajikan landasan teori  yang relevan yang mana akan dijadikan sebagai 

dasar merumuskan hipotesis dan pemecahan masalah penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengemukakan mengenai  pendekatan penelitian yang digunakan, 

identifikasi variable, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian beserta pembahasannya yang terdiri dari 

deskripsi hasil penelitian, pembuktian hipotesis,dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari skripsi yang berisi simpulan yang ditarik dari 

hasil penelitian serta saran untuk perusahaan berkaitan dengan materi yang telah 

dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian Investasi 

Investasi merupakan kegiatan  penanaman modal di masa sekarang untuk 

dapat memperoleh sejumlah keuntungan tertentu di masa yang akan datang. Definisi 

investasi menurut Jones (2002) adalah: “Investment is the commitment of fund to one 

or more assets that will be held over some future period “, sedangkan menurut Strong 

(2003) kebijakan investasi merupakan pernyataan mengenai tujuan,toleransi 

risiko,dan kendala yang ditemui dalam portofolio. 

Menurut Halim (2005), tiga hal yal yang perlu dipertimbangkan dalam 

pencapaian tujuan investasi diantaranya adalah tingkat pengembalian yang 

diharapkan (return), tingkat risiko (risk),dan ketersediaan dana yang akan 

diinvestasikan. 

Ketiga hal diatas menjadi pertimbangan bagi setiap investor untuk memilih 

alternatif investasi yang ditawarkan oleh pihak yang melakukan penawaran                  

(emiten). Setiap jenis investasi memiliki tingkat return dan risiko yang berbeda. 

“Investment is a current commitment of resources for a period of time in the 

ekspectation of receiving future resources that will compensate the investor”     

(Jones, 2002). 

7 
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Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan bahwa investasi merupakan 

komitmen pengalokasian dana pada periode tertentu untuk memperoleh pembayaran 

di masa depan yang akan memberikan kompensasi kepada investor.Untuk definisi 

yang kedua memberikan pemahaman bahwa ketika investor melakukan investasi 

maka ada beberapa hal yang dijadikan pertimbangan diantaranya adalah ekspektasi 

dan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang, memahami objek investasi 

serta kemungkinan risiko yang dihadapi serta mekanisme atas investasi yang dipilih. 

 

2.1.2 Tingkat Pengembalian Saham 

  Dalam pengambilan keputusan berinvestasi, investor mendapatkan tingkat  

pengembalian dari dua sumber yaitu pendapatan yang diterima dari dividen dan 

capital gain (loss) dari selisih harga saham pada awal dan akhir periode tertentu. 

Horne dan Wachowicz (2001) memberikan pemikiran mengenai tingkat 

pengembalian (return) sebagai berikut, “ return is income received on an investment 

plus any change in market price , ussualy expressed as a percent of the beginning 

market price of the investment “.  

  Apabila investor mengharapkan return pada tingkat tertentu maka disebut 

dengan expected return yaitu return yang diharapkan sebelum realisasi terjadi         

(ex ante), sedangkan realized return adalah return yang benar-benar terjadi pada 

waktu yang ditentukan (ex post).  

  Tujuan investor melakukan investasi adalah mendapatkan return pada tingkat 

tertentu dengan menghadapi risiko yang terkandung dalam investasi tersebut. 
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Sebagaimana yang dilakukan investor, perusahaan juga harus memilih dan 

menentukan kombinasi terbaik antara tingkat pengembalian dan risiko agar dapat 

memaksimumkan kekayaan para pemegang saham. Return yang diperoleh oleh 

investor disebut dengan pendapatan saham.  

  Pendapatan saham dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai 

berikut : 

Rit  = 
)1(

)1(



 

t

ttt

Pi

DiPiPi
 .………… ( 1 )      

Keterangan : 

Rit  = pendapatan saham i pada periode t 

Pit  = harga saham i pada periode t 

Pi(t-1) = harga saham i pada periode t-1 

Dit  = dividen tunai saham i pada periode t 

 

  Data historis pendapatan saham perusahaan merupakan input penting bagi 

kepentingan analisis investasi , karena akan digunakan sebagai perhitungan estimasi 

pendapatan ketika melakukan investasi pada asset yang sama (Pinches, 1994 ). Dalam 

kepemilikan investasi , tingkat pengembalian dan risiko merupakan pertimbangan 

dalam setiap pengambilan keputusan. Risiko yang tinggi akan selalu diikuti dengan 

ekspektasi tingkat pengembalian yang tinggi pula. 
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2.1.3. Risiko Total  

2.1.3.1. Pengertian Risiko Total 

 

 Setiap keputusan investasi pasti mengandung risiko atas ketidakpastian kejadian 

di masa yang akan datang. Jones (2002) menyatakan , “ risk is the chance that the 

actual return an investment will be different from its expected return “. Investasi yang 

dilakukan menghasilkan pengembalian dalam bentuk dividen dan capital gain( loss ). 

Risiko yang tinggi dalam keputusan investasi akan menghasilkan tingkat 

pengembalian yang tinggi pula.  

 Risiko total saham merupakan jumlah dari risiko sistematis dan risiko tidak 

sistematis. Menurut Mayo (2003), “ the combination of systematic and unsystematic 

risk is defined as the total risk (or portofolio risk) that the investor bears”. Risiko 

tidak sistematis bisa dikurangi dengan melakukan diversifikasi, yaitu dengan 

melakukan pembelian sekuritas dari beberapa perusahaan dan industri yang berbeda. 

Diversifikasi yang dilakukan akan mengurangi atau menghindarkan risiko tidak 

sistematis, tetapi tidak bisa menghapus risiko sistematis. Keadaan ini dapat dijelaskan 

dengan gambar 2.1 sebagai berikut : 
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GAMBAR 2.1 

PENGURANGAN RISIKO DENGAN DIVERSIVIKASI 

 

Sumber : Suad Husnan.Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis 

Sekuritas.Yogyakarta :  UPP AMP YKPN : 1996 : 16 

 

 Gambar 2.1 menunjukkan hubungan dari risiko sistematis dan risiko tidak 

sistematis. Garis horizontal di atas sumbu x menjelaskan posisi risiko sistematis yang 

akan selalu sama meskipun jumlah sekuritas yang diinvestasikan berbeda. Risiko ini 

tidak berpengaruh terhadap kondisi saham. Garis diatas risiko sistematis merupakan 

risiko tidak sistematis dimana akan mengalami pengurangan tingkat risiko apabila 

diversifikasi saham makin banyak. Makin banyak jumlah sekuritas, makin sedikit 

risiko tidak sistematis yang ditanggung oleh investor.  
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 Risiko yang berkaitan dengan investasi saham menurut sifatnya dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu : 

1. Risiko sistematis (systematic risk ) 

Risiko sistematis merupakan variabilitas pendapatan saham karena adanya 

fluktuasi pasar secara umum. Risiko sistematik ini sifatnya tidak bisa 

dihindarkan karena faktor yang menimbulkan risiko berasal dari luar 

perusahaan. Adapun faktor-faktor yang yang menimbulkan risiko sistematis 

antara lain kondisi perekonomian, perubahan tingkat suku bunga, perubahan 

tingkat inflasi, serta perubahan kondisi politik suatu Negara. Faktor-faktor 

tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan bagi semua saham untuk 

bergerak secara bersama-sama. Hal ini menyebabkan risiko sistematik ada 

dalam setiap saham.  

 2. Risiko tidak sistematis ( unsystematic risk ) 

 Risiko tidak sistematik merupakan variabilitas pendapatan saham yang tidak 

berkaitan dengan fluktuasi pasar. Risiko ini dapat dihindarkan melalui 

portofolio saham. Risiko ini ditimbulkan oleh faktor-faktor dari dalam 

perusahaan seperti kemampuan manajemen perusahaan, kemampuan tenaga 

kerja, efisiensi perusahaan serta faktor-faktor mikro perusahaan lainnya. 

Faktor-faktor tersebut hanya mempengaruhi perusahaan yang bersangkutan.  
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Secara umum terdapat cukup banyak risiko yang dihadapi oleh seorang investor 

ketika berinvesatasi. Menurut Jones (2002),risiko dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut : 

1. Risiko suku bunga 

Variabilitas pendapatan saham yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. 

2. Risiko pasar 

Variabilitas pendapatan saham yang disebabkan oleh fluktuasi harga pasar 

saham secara keseluruhan. 

3. Risiko inflasi 

Risiko yang dihadapi oleh semua bentuk asset adalah risiko penurunan daya 

beli yang dimiliki oleh masyarakat secara umum. 

4. Risiko bisnis 

Risiko ketidakpastian arus kas yang diperoleh investor disebabkan oleh 

kondisi alamiah bisnis atau kondisi umum industri tertentu. 

5. Risiko finansial 

Risiko yang dihadapi suatu perusahaan disebabkan oleh besar kecilnya 

proporsi penggunaan leverage keuangan di dalam struktur modalnya. 

6. Risiko likuiditas 

Ketidakpastian arus kas masuk suatu perusahaan yang disebabkan oleh 

kondisi khusus pasar yang memperjualbelikan instrument investasi 

perusahaan tersebut. 
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7. Risiko nilai tukar 

Variabilitas tingkat pendapatan saham suatu perusahaan yang disebabkan oleh 

fluktuasi nilai tukar mata uang. 

8. Risiko Negara 

Variabilitas pendapatan saham suatu perusahaan disebabkan oleh 

ketidakstabilan kondisi politik, sosial, ekonomi yang dihadapi oleh suatu 

negara. 

 

2.1.3.2. Pengukuran Risiko Total 

 Risiko selalu berkaitan dengan ketidakpastian return di masa yang akan datang. 

Variabilitas dari tingkat pengembalian diukur dengan konsep statistik yang disebut 

dengan standar deviasi. Dalam bukunya yang berjudul Financial Management, 

Pinches (1994) mengungkapkan , “ standard deviation is a statistical measure of the 

spread of a distribution from its mean or expected return “.  Sejalan dengan hal 

tersebut Shapiro dan Balbier (2000) mengatakan bahwa , “ standard deviation is a 

measure of the dispersion or variability around the expected outcome “.  

 Besarnya risiko total investasi dinyatakan dalam varians (σ2
) dan standar deviasi      

(σ). Standar deviasi merupakan akar dari varians dan menunjukkan penyimpangan 

return, sehingga makin kecil standar deviasi maka makin kecil risiko yang akan 

dihadapi. Adapun rumus variance dan standar deviasi adalah :  
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Standar deviasi 

σ (Ri) = VAR    ………………( 2  ) 

Varians/VAR 

σ2 
( Ri ) =  

2

1

1




N

i

RiRi
N

 ……………….( 3 ) 

Keterangan : 

σ (Ri)  = standar deviasi dari tingkat pendapatan saham i 

σ2 
(Ri)  = varians tingkat pendapatan saham i 

Ri   = tingkat pendapatan saham i 

Ri    = tingkat pendapatan saham rata-rata 

N   = jumlah sample yang diambil 

  

  Tingkat dispersi yang terjadi dalam saham perusahaan dapat 

merepresentasikan variabilitas tingkat pendapatan (return) saham. Semakin besar 

dispersi , makin besar pula standar deviasi berarti semakin besar risiko yang dihadapi 

oleh saham  tersebut. Namun di sisi lain, saham tersebut punya kesempatan yang 

lebih besar untuk menghasilkan tingkat pengembalian. Pengurangan risiko juga 

berarti pengurangan tingkat pengembalian yang mungkin dihasilkan dari saham 

tersebut. Pengukuran risiko total saham individu akan membantu investor memilih 

saham dengan risiko dan tingkat pengembalian yang berbeda.  
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2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Risiko Total 

2.1.4.1. Ukuran Perusahaan 

Kegiatan operasional sebuah perusahaan didukung oleh kekayaan yang dimiliki, 

dalam hal ini berkaitan dengan ekuitas perusahaan. Representasi dari kekayaan 

perusahaan adalah berupa ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar 

kecilnya kemampuan perusahaan dalam menanggung risiko yang berasal dari 

kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh tertentu terhadap return yang dikenal dengan firm size effect. Jones (2002) 

mendefinisikan size effect sebagai “ the observed tendency for smaller firms to have 

higher stock return than large firm”. Jones menjelaskan dalam beberapa penelitian  

perusahaan yang memiliki ukuran relatif kecil memiliki return saham yang tinggi 

sekaligus menghadapi risiko yang tinggi pula. Berbeda dengan perusahaan yang 

berukuran besar yang memiliki harga saham yang relatif stabil sehingga return saham 

lebih kecil dan risiko yang dihadapi juga lebih kecil, namun kondisi ini bukan 

merupakan kondisi yang absolute karena pada beberapa penelitian lainnya 

menjelaskan kondisi yang sebaliknya yaitu perusahaan yang berukuran besar memiki 

return yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Ben Zion dan Shalit (1975) menyatakan bahwa 

perusahaan berukuran besar memiliki return yang lebih kecil dibandingkan dengan 

perusahaan berukuran kecil. Kondisi ini berarti perusahaan berukuran besar kurang 

berisiko , disebabkan karena : 
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1. kemudahan daya jual perusahaan (marketability). Perusahaan besar 

mempunyai aktiva yang dapat dijual dengan cepat sehingga dapat 

menghasilkan kas. Hal ini menyebabkan perusahaan besar mempunyai risiko 

yang lebih kecil.  

2. kemungkinan kebangkrutan relatif kecil.  

3. diversifikasi, perusahaan besar akan kurang berisiko karena perusahaan besar 

lebih terdiversifikasi operasi dan aktivanya.  

4. skala ekonomi, perusahaan besar kemungkinan beroperasi dengan biaya per 

unit yang rendah sehingga akan memperoleh kemungkinan pendapatan diatas 

normal dan ini dapat digunakan untuk mengurangi kerugian, oleh karena itu 

risiko perusahaan dengan ukuran besar menjadi lebih kecil dibandingkan 

dengan perusahaan dengan ukuran kecil.  

Ben Zion dan Shalit mengukur ukuran perusahaan dengan menggunakan persamaan : 

Size t = Log (Sales t)  ………( 4 ) 

Keterangan : 

Size t  = Ukuran perusahaan periode t 

Log ( Sales t ) =  log penjualan tahunan perusahaan pada periode t 

Kondisi penjualan perusahan mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. 

Tingkat penjualan yang tinggi dapat dijadikan pandangan investor untuk dapat 

menilai apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek bagus di masa yang akan 

datang. Hal ini akan mempengaruhi fluktuasi harga saham karena adanya permintaan 

yang tinggi akibat dari sinyal positif yang diterima oleh investor. Kondisi ini akan 
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menyebabkan peluang untuk mendapatkan tingkat pengembalian (return)yang lebih 

tinggi. Variabilitas return yang diterima oleh investor akan berpengaruh terhadap 

risiko total saham yang dihadapi.  

2.1.4.2. Degree of Financial Leverage 

Struktur keuangan dalam sebuah perusahaan mencerminkan sebuah keputusan 

pendanaan dengan hutang jangka pendek,hutang jangka panjang, dan ekuitas. 

Leverage keuangan mencerminkan prosentase investasi perusahaan yang dibiayai 

oleh hutang. Perusahaan yang menggunakan hutang untuk membiayai investasinya 

akan menanggung biaya bunga yang lebih tinggi. Investor tentunya mengharapkan 

tingkat pengembalian yang lebih tinggi agar dapat menutup biaya bunga yang 

ditimbulkan. Apabila perusahaan mampu memanfaatkan leverage dengan baik maka 

akan mempunyai pengaruh terhadap nilai ROE (return on equity) para pemegang 

saham. Degree of financial leverage (DFL) menunjukkan pengaruh penggunaan 

leverage terhadap variabilitas ROE yang mencerminkan risiko perusahaan. 

Dalam bukunya, Brigham (2001), membandingkan antara dua perusahaan 

yang menggunakan dan tidak menggunakan leverage dalam struktur keuangannya. 

Perusahaan yang tidak menggunakan leverage , tidak menanggung biaya bunga 

dalam laporan laba rugi, sehingga laba bersih yang dihasilkan lebih tinggi. 

Perusahaan yang menggunakan leverage dengan prosentase berimbang dengan saham 

biasa menanggung biaya bunga sehingga laba bersih yang dihasilkan lebih sedikit  
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Tabel 2.1 

Perbandingan Penggunaan Leverage Oleh Perusahaan 

 Perusahaan A 

(proporsi hutang 0 % 

dari total kewajiban 

dan ekuitas) 

Perusahaan B 

(proporsi hutang 50 

% dari total 

kewajiban dan 

ekuitas) 

Penjualan $ 100 $ 100 

     Biaya operasi 70 70 

Laba operasi ( EBIT ) 30 30 

     Bunga ( 15% ) 0 7,5 

Laba sebelum pajak (EBT) 30 22,5 

     Pajak ( 40 % ) 12 9 

Laba bersih ( NI ) 18 13,5 

ROE= NI/ ekuitas saham biasa 18 % 27% 

Diketahui : Total kewajiban dan ekuitas  = $ 100 

        Bunga=15% x $50(kewajiban) = $7,5 

 

daripada perusahaan yang tidak menggunakan hutang,dari kedua kondisi perusahaan 

ini, diperoleh nilai ROE yang berbeda cukup signifikan, dimana perusahaan yang 

menggunakan leverage punya nilai ROE yang lebih tinggi. Penggunaan leverage juga 

mengakibatkan pendapatan kena pajak menjadi lebih kecil. Hal ini disebabkan karena 

beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tabel diatas menunjukkan 

perbandingan penggunaan leverage dari dua perusahaan. 
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 Kondisi ini mencerminkan bahwa apabila perusahaan dapat dengan tepat 

menggunakan prosentase hutang dalam struktur keuangan maka akan dapat 

mengoptimalkan tingkat pengembalian atas ekuitas sesuai yang diharapkan oleh para 

investor.  

Definisi leverage keuangan menurut Pinches ( 1994 ) adalah , “ function of 

the firm capital target capital structure , which its desired mix of debt to total market 

value”. Leverage keuangan merupakan representasi dari beban tetap keuangan seperti 

beban bunga. Tingginya tingkat leverage keuangan menyebabkan arus kas lebih 

banyak digunakan untuk menutup beban yang ditimbulkan dan lebih sedikit yang 

digunakan untuk reinvestment perusahaan atau didistribusikan kepada para pemegang 

sahamnya.  

 Degree of financial leverage merupakan rasio persentase perubahan laba 

bersih (NI) dibagi dengan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).Tingkat leverage 

keuangan berpengaruh terhadap risiko keuangan yaitu risiko yang dihadapi 

perusahaan yang disebabkan oleh besar kecilnya proporsi penggunaan total hutang 

dan total aktiva dalam struktur modalnya. Degree of financial leverage merupakan 

salah satu cara yang digunakan untuk mengukur pengaruh penggunaan leverage 

terhadap risiko perusahaan (Weston dan Copeland,1997). Perubahan 1% dalam EBIT 

akan menghasilkan perubahan 1% terhadap NI. Rasio DFL yang tinggi 

mencerminkan kepekaan dari NI terhadap EBIT yang tinggi. Kondisi ini 

menyebabkan perusahaan menghadapi variabilitas NI yang dijadikan salah satu 

pertimbangan investor dalam menilai kondisi perusahaan.  
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Kebijakan manajemen perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan seberapa besar risiko tidak sistematis sebuah saham. Hal ini tentunya 

juga mencakup dalam kebijakan pendanaan, salah satunya berupa kebijakan 

penggunaan leverage dalam struktur modal. Kondisi ini yang berpengaruh terhadap 

risiko total saham yang dihadapi investor.  

Menurut Weston dan Copeland (1997), pengaruh leverage keuangan dapat 

diukur dengan DFL (degree of financial leverage) yang rumusnya : 

DFLt =  
EBIT

NI





%

%
  ………….( 5 ) 

keterangan : 

DFLt  =  tingkat leverage keuangan periode t 

%ΔNI  =  persentase perubahan laba bersih setelah pajak periode t dan t-1 

%ΔEBIT   = persentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak periode t dan 

   t-1 

 

Semakin tinggi penggunaan hutang atau leverage keuangan akan 

mengakibatkan kepekaan laba bersih terhadap perubahan laba operasi bersih. 

Fluktuasi nilai laba bersih mempengaruhi variabilitas pendapatan pemegang saham 

(EPS). Variabilitas EPS yang tinggi mengakibatkan ketidakpastian pendapatan saham 

tinggi sehingga menyebabkan risiko total yang dihadapi oleh pemegang saham 

semakin tinggi. 
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2.1.4.3. Dividend Payout Ratio 

Suatu perusahaan yang telah beroperasi selama periode tertentu akan 

menghasilkan laba dari hasil penjualan. Laba yang diperoleh dapat diinvestasikan 

kembali dalam bentuk aktiva operasi, membeli kembali sekuritas, melunasi 

kewajiban, dan didistribusikan kepada para pemegang saham. Laba  yang 

didistribusikan kepada para pemegang saham dikenal sebagai dividen. Kebijakan 

dividen dalam setiap perusahaan bisa berbeda mengingat begitu banyak pertimbangan 

dan kepentingan pihak manajemen untuk dapat terus menambah nilai perusahaan.  

Stabilitas pembagian dividen yang ditetapkan perusahaan juga mempunyai 

pengaruh tersendiri bagi para investor untuk membeli saham yang beredar di pasar. 

Beberapa karakter investor cenderung menginginkan stabilitas dividen yang tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan dan pengeluaran mereka dan menjadikan kebijakan 

dividen sebagai sinyal akan ekspektasi perolehan laba di masa yang akan datang.  

Menurut Brealey,dkk.(2001) ,” dividend policy is trade off between retaining 

earning on the one hand and  paying out cash and issuing shares on the other”. 

Kebijakan dividen merupakan instrument bagi perusahaan untuk menetapkan 

besarnya proporsi laba yang akan dibagikan dan laba yang ditahan untuk investasi 

kembali. Prosentase pembagian dividen dapat diukur dengan dividend payout ratio : 
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DPRt  =  
t

t

EPS

DPS
 ……….. ( 6 ) 

Keterangan : 

DPRt  =        dividend payout ratio pada periode t 

DPSt   = dividen tunai per lembar saham yang dibagikan pada periode t 

EPSt   = laba bersih per lembar saham yang dibagikan pada periode t 

 Beberapa pendapat mengenai pembagian dividen diantaranya dikemukakan 

oleh Miller dan Modigliani yang berpendapat bahwa dalam kondisi pasar yang ideal, 

nilai perusahaan tidak terpengaruh oleh kebijakan dividen(dividend irrelevance 

theory). Hal ini disebabkan karena pada saat pembagian dividen tunai perusahaan 

akan semakin besar menggunakan bagian laba untuk membayar dividen, sehingga 

semakin kecil dana yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan. Apabila 

perusahaan memutuskan untuk mendapatkan tambahan dana dengan menerbitkan 

saham maka perusahaan juga harus menanggung biaya transaksi yang tinggi. Kondisi 

ini yang akan menyebabkan nilai EPS turun dan terjadi dilusi yang tentunya akan 

berpengaruh terhadap turunnya harga saham perusahaan.  

 Teori lain yang berkaitan dengan kebijakan dividen adalah teori Bird-In-The-

Hand yang menjelaskan bahwa investor lebih menghargai pendapatan yang diterima 

dari dividen daripada keuntungan yang diperoleh dari capital gain.Kondisi ini 

disebabkan karena biaya komponen hasil dividen risikonya lebih kecil daripada biaya 

komponen dalam keuntungan modal. Kebijakan untuk membagikan dividen dengan 

nilai yang tinggi akan memaksimalkan nilai perusahaan.   
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 Dalam sudut pandang investor, dividend payout ratio juga mengandung 

informasi yang akan mempengaruhi persepsi dan harapan investor mengenai 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Capital 

gain yang nantinya diperoleh akan mempengaruhi tingkat pendapatan saham. 

Ketidakpastian tingkat pendapatan saham akan mempengaruhi risiko total saham 

perusahaan. 

2.2. Penelitian sebelumnya 

Penelitian dilakukan oleh Uri Ben-Zion dan Sol S.Shalit dalam penelitiannya 

yang berjudul “Size, Leverage, And Dividend Record As Determinant Of Equity 

Risk”. Pada penelitian ini dilakukan terhadap 1000 perusahaan di AS. Dalam 

penelitian ini risiko ekuitas diukur dengan tiga cara , yaitu : earning dividen rangking, 

koefisien beta, dan turn over saham. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah leverage yang dihitung dengan (total asset- modal saham biasa) dibagi dengan 

harga pasar saham biasa. Ukuran perusahaan diukur dengan log (penjualan) dan 

dividen yang dihitung berdasarkan pada laporan dari Standard and Poors Stock 

Guide. Hasil penelitian ini menunjukkan secara bersama semua variable berpengaruh 

terhadap risiko ekuitas, sedangkan secara individu leverage keuangan secara 

signifikan berpengaruh positif, ukuran perusahaan dan dividen secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap risiko ekuitas.  

Penelitian lain dilakukan oleh Djayani Nurdin (1999)  yang meneliti pengaruh 

struktur modal yang menunjukkan hasil positif  dan signifikan terhadap risiko 

investasi saham. Penelitian ini berjudul “Risiko Investasi Pada Saham Properti di 
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Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan properti di BEJ 

pada tahun 1991-1996.  

 Penelitian lain dilakukan oleh Ninna Daniati dan Suhairi (2003) yang  

meneliti pengaruh salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengaruh ukuran perusahaan yang menunjukkan hasil negatif dan signifikan terhadap 

return saham. Penelitian ini berjudul “ Pengaruh Kandungan Informasi Komponen 

Laporan Arus Kas, Laba Kotor,dan Size Perusahaan terhadap Return Saham”.  

Penelitian ini menggunakan sample perusahaan industri textile dan automotive yang 

terdaftar di BEJ pada tahun 2003.  

Penelitian lain dilakukan oleh Lani Siaputra dan Adwin Surya Atmadja (2006)  

yang meneliti pengaruh salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dividend payout ratio yang menunjukkan hasil positif  dan signifikan terhadap  return 

saham. Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengumuman Dividen Terhadap Perubahan 

Harga Saham Sebelum dan Sesudah Ex-Dividend Date di Bursa Efek Jakarta”. 

Penelitian ini menggunakan sample perusahaan di BEJ pada tahun 2001-2004 yang 

membagikan dividen tunai(cash dividend). 

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini mengukur variable 

dividend payout ratio bukan pencatatan dividen seperti penelitian sebelumya. 

Penelitian ini menggunakan risiko total saham sebagai variabel dependen yang diukur 

melalui standar deviasi. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan perusahaan 

manufaktur yang listing di BEI selama tiga tahun yaitu tahun 2004-2006 dan 
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penelitian ini mencoba menarik kesimpulan faktor manakah yang mempengaruhi 

kondisi risiko total saham.  

 

2.3. Hipotesis dan model analisis 

2.3.1. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah,landasan teori, dan hasil penelitian 

sebelumnya maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

“Ukuran perusahaan, degree of financial leverage,dan dividend payout ratio 

mempunyai pengaruh terhadap risiko total saham perusahaan” 

 

2.3.2. Model Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang menjelaskan 

pengaruh ukuran perusahaan, degree of financial leverage, dan dividend payout ratio 

terhadap risiko total saham perusahaan secara kuantitatif . 

Persamaan regresinya sebagai berikut : 

Y it = βo + β1X1t-1 + β2X2t-1 + β3X3t-1 + e ………….(7) 

 

Keterangan : 

Y t  = risiko total saham i perusahaan periode t 

βo  = konstanta 

β1,β2,β3 =  koefisien regresi 

X1t-1  = Ukuran perusahaan periode t-1 
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X2t-1  = Ukuran degree of financial Leverage periode t-1 

X3t-1  = Ukuran dividend payout ratio periode t-1 

e  = faktor pengganggu 
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2.4. Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

 

Ukuran 

Perusahaan 

Degree of 

Financial Leverage 

Dividend Payout 

Ratio 

Risiko Total Saham 
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BAB III 

METODE PENELTIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Dalam pendekatan ini penelitian lebih ditekankan pada pengujian suatu 

hipotesis dengan menggunakan data yang terukur untuk menghasilkan suatu 

kesimpulan yang dapat digeneralisasikan.  

 

3.2. Identifikasi variabel 

 Berdasarkan rumusan masalah , hipotesis, dan model analisis, maka variabel- 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel bebas , meliputi : 

a. Ukuran perusahaan 

b. Degree of financial leverage 

c. Dividend payout ratio 

2. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah risiko total saham.  
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3.3. Definisi operasional 

Definisi operasional yang digunakan yaitu : 

1. Ukuran perusahaan 

Variabel ini merupakan log natural atas total penjualan akhir tahun pada tahun 

penelitian (tahun 2003-2005) dari perusahaan sampel yang terdaftar di BEI 

dan dinyatakan dalam satuan nominal. Ukuran perusahaan ini menunjukkan 

besar kecilnya perusahaan berdasarkan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan 

dihitung dengan persamaan (4).  

2. Degree of financial leverage 

Degree of financial leverage yaitu perbandingan antara persentase perubahan 

laba bersih dengan laba sebelum bunga dan pajak akhir tahun pada tahun 

penelitian (tahun 2003-2005) dari perusahaan sampel yang terdaftar di BEI 

dan dinyatakan dalam satuan nominal. Degree of financial leverage dihitung 

dengan persamaan (5). 

3. Dividend payout ratio (DPR) 

Dividend payout ratio adalah representasi dari kebijakan dividen yang 

ditetapkan oleh perusahaan yaitu perbandingan dividen kas per lembar saham 

yang dibayarkan selama satu tahun dengan laba bersih per lembar saham akhir 

tahun pada tahun penelitian (tahun 2003-2005)dari perusahaan sampel yang 

terdaftar di BEI dan dinyatakan dalam satuan presentase. Rasio tersebut 

menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang dibagikan sebagai 

dividen. Dividend payout ratio dihitung dengan persamaan (6). 
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4. Risiko total 

Risiko total adalah risiko yang terkandung dalam sebuah saham yang terdiri 

dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko total ditunjukkan oleh  

standard deviasi yang merupakan akar dari selisih return dengan rata-rata 

return (mean) dibagi dengan jumlah sampel yang digunakan atau yang disebut 

varians. Besarnya risiko total diukur dengan persamaan (2). 

Return yang digunakan untuk mengukur standard deviasi dihitung dari harga 

saham harian selama 15 hari dari perusahaan sampel di sekitar tanggal 

pengumuman laporan keuangan pada bulan April pada tahun penelitian (tahun 

2004-2006). Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa harga saham setelah 

tanggal pengumuman laporan lebih merefleksikan kandungan informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan.  

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia                     

(BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2003-2005 dan jumlah perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian ini berjumlah 30 perusahaan. Data yang diperoleh berupa laporan keuangan 

periode 2003-2005 dari  Indonesian Capital Market Directory. Data harga saham 

harian diperoleh dari Bursa Efek Surabaya pada periode 2004-2006. 
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3.5. Prosedur Penentuan Sampel 

 Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan purposive sampling dengan 

mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2003, dan sampai akhir 2007 sahamnya 

masih tercatat di Bursa Efek Indonesia.  

2. Perusahaan tersebut mencatat laporan keuangan yang berakhir per 31 

Desember. 

3. Perusahaan tidak menerapkan company action (kebijakan stock split,reverse 

split,atau penarikan saham kembali) terhadap saham yang diterbitkannya 

dalam kurun waktu penelitian untuk menghindari terjadinya bias dalam 

pehitungan karena akan berpengaruh pada nilai return saham tersebut. 

4. Saham perusahaan sampel merupakan saham yang aktif diperdagangkan. 

Saham yang aktif merupakan saham yang nilainya berubah akibat terjadinya 

jual beli yang dilakukan investor selama 3 tahun periode penelitian. 

3.6. Prosedur Pengumpulan Data  

  Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan 

dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :  

1. Survey kepustakaan untuk memahami permasalahan yang diteliti, mempelajari 

landasan teori dan penelitian terdahulu sebagai alternatif pemecahan masalah. 

2. Survey lapangan di perpustakaan Bursa Efek Surabaya dan Perpustakaan Bank 

Indonesia untuk mendapatkan seluruh data kuantitatif yang berupa data sekunder 
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Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory. Data tersebut 

dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, diseleksi, dan diolah sesuai dengan 

kebutuhan analisis penelitian. 

 

3.7. Teknik Analisis 

1. Melakukan perhitungan variabel-variabel penelitian dalam analisis regresi 

dengan langkah-langkah :  

(a) Menghitung risiko total dari setiap saham perusahaan sampel dengan 

persamaan (2) 

(b) Menghitung besarnya ukuran perusahaan dari setiap perusahaan sampel 

dengan persamaan (4) 

(c) Menghitung besarnya degree of financial leverage dan setiap perusahaan 

sampel dengan persamaan (5). 

(d) Menghitung besarnya dividend payout ratio dari setiap perusahaan sampel 

dengan persamaan (6). 

2. Melakukan perhitungan koefisien regresi linier berganda dengan menggunakan 

persamaan (7). 

3. Melakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah : 

(a) Melakukan uji t untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara individual 

terhadap variabel tergantung : 

- Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : bi = 0, berarti ukuran perusahaan, degree of financial leverage, dan 
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dividend payout ratio tidak berpengaruh terhadap risiko total saham.  

Ho : bi  0, berarti ukuran prusahaan, degree of financial leverage, dan 

dividend payout ratio berpengaruh terhadap risiko total saham. 

- Menentukan level significance () sebesar 5% 

- Menentukan t hitung dengan rumus : 

  
 )b(S

b
t

ie

i
hitung     ..................................... (8) 

  keterangan 

  bi  :  koefisien regresi 

  [Se (bi)] :  standard error koefisien regresi 

- Membandingkan thitung dengan ttabel dengan ketentuan : derajat 

kebebasan adalah (n-k-1) dan convident interval sebesar 95%. 

 Bila ttabel (-) < thitung < ttabel (+) maka Ho diterima yang berarti ukuran 

perusahaan, degree of financial leverage,dan dividend payout ratio tidak berpengaruh 

terhadap risiko total saham. 

Bila thitung < ttabel (-) atau thitung > ttabel (+) maka Ho ditolak, yang berati 

 ukuran perusahaan, degree of financial leverage,  dan dividend payout ratio    

berpengaruh terhadap risiko total saham. 

 Keterangan : 

 n :  banyaknya sampel  

 k :  banyaknya variabel bebas 
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(b) Melakukan uji F, untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara 

bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel tergantung. 

- Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : b1= b2= b3= b4=0, berarti ukuran perusahaan, degree of financial 

leverage, dan dividend payout ratio secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap risiko total saham. 

Hi : b1 b2 b3 b40, paling tidak salah satu nilai bi0, berarti ukuran 

perusahaan, degree of financial leverage, dan dividend payout ratio 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap risiko total saham. 

- Menentukan level of significance () sebesar 5% 

- Menghitung nilai Fhitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
)1-k-n/()R-(1

k/R
F

2

2

   ..................................... (9)  

  Koefisien determinasi (R
2
) dihitung dengan rumus : 

  
kuadratjumlah  total

regresikuadrat jumlah 
R 2    ..................................... (10) 

t tabel ( - ) 

Ho diterima 

Ho ditolak 
Ho ditolak 

t tabel ( + ) 
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- Membandingkan Fhitung., dengan Ftabel dengan ketentuan confident 

interval sebesar 95% derajat kebebasan pembilang adalah k, dan derajat 

kebebasan penyebut adalah (n-k-1) :  

Bila Fhitung, < F (k, n-k-1) maka Ho diterima berarti ukuran perusahaan, 

degree of financial leverage, dan dividend payout ratio secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap risiko total saham.  

Bila Fhitung > F (k, n-k-1) maka Ho ditolak, berarti ukuran perusahaan, 

degree of financial leverage, dan dividend payout ratio secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap risiko total saham. 

keterangan :  

n :  banyaknya sampel  

k :  banyaknya variabel bebas 

 

 

  

 

4. Menggunakan penyimpangan sampel asumsi regresi klasik yang meliputi :  

(a) Gejala multlikolinearitas 

Salah satu asumsi model linear klasik adalah tidak adanya multikolinearitas 

diantara variabel-variabel bebas. Adanya gejala multikolinearitas yang tinggi 

akan menyebabkan makin lebih besarnya standard error dari koefisien 

Ho diterima 

Ho ditolak 
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regresi dengan makin meningkatnya kolinearitas antara variabel. Standard 

error yang makin besar akan menyebabkan makin melebarnya confident 

interval bagi parameter yang diduga sehingga kemungkinan untuk menerima 

hipotesis yang salah akan semakin besar. 

Gejala multikolinearitas dapat diketahui dengan menguji koefisien korelasi 

variabel-variabel bebas melalul matriks korelasi. Variabel yang mempunyai, 

korelasi tinggi (di atas 0,8) berarti mengalami gejala kolinearitas. 

Konsekuensi dari multikolinearitas adalah : apabila ada kolinearitas 

sempurna di antara variabel bebas (X), koefisien regresinya tidak tentu dan 

kesalahan standarnya tak hingga. Jika tingkat kolinearitas tinggi, tapi tidak 

sempurna, penafsiran, koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan 

standarnya cenderung besar, akibatnya nilai populasi koefisien tidak ditaksir 

dengan tepat. 

(b) Gejala heteroskedastisitas 

Asumsi lain dari model regresi linear klasik adalah bahwa gangguan (ei) 

semuanya mempunyai varians yang sama. Jika asumsi tidak dipenuhi maka 

akan terdapat gejala hiteroskedastisitas. Gejala ini tidak merusak sifat 

ketidakbiasaan dan konsistensi dari penaksir Ordinary Least Square (OLS) 

tetapi penaksir ini tidak lagi memiliki varians minimum atau efisien. 

Cara untuk mengetahui gejala ini adalah menggunakan Spearman Rank 

Order Corelation ( rs ) dengan rumus : 
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  61rs     












)1n(n

d
2

2

i   ..................................... (11) 

Keterangan : 

di : selisih rank untuk dua karakteristik yang berbeda dari individual ke-i 

n : jumlah individual 

Langkah-langkah pengujian Spearman Rank Order Correlation sebagai 

berikut: 

- hitung residual ei 

- dengan mengabaikan tanda dari ei (  ei   ), ranking harga mutlak ei dan xi 

sesuai urutan meningkat atau menurun dan menghitung Spearman rank 

order corelation 

- dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi adalah 0 

dan n>8, signifikan dari Sperman rank order corelation ( rs ) diuji 

menggunakan uji t dengan derajat kebebasan n-2, dimana 

  
2

s

s

r-1

2-nr
t      ..................................... (12) 

jika nilai t hitung < t kritis berarti tidak ada gejala hiteroskedastisitas. 

Tetapi jika nilai t hitung > t kritis maka hipotesis adanya gejala 

hiteroskedastisitas diterima.  

Gejala hiteroskedastisitas ini menyebabkan : 

- varians koefisien regresi tidak minimum 

- convident interval semakin besar sehingga uji signifikansi tidak 
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akurat 

- apabila tetap menggunakan ordinary least sequare akan 

menghasilkan kesimpulan yang salah. 

(c) Gejala autokorelasi 

Asumsi dan model regresi linear adalah bahwa ganguan (ei) yang masuk ke 

dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tidak berkorelasi. Apabila 

asumsi ini dilanggar maka akan terjadi gejala autokorelasi yang 

menyebabkan :  

- estimasi Ordinary Least Squure (OLS) menjadi tidak efisien lagi karena 

confident interval melebar dan signifikansi uji t menjadi tidak akurat 

lagi.  

- standard error dan varians mungkin akan under estimated dari yang 

sebenarnya  

- estimasi OLS menjadi sensitif terhadap fluktuasi sampel 

Cara untuk mengetahui gejala autokorelasi adalah dengan melakukan uji 

Durbin-Watson dengan langkah-langkah :  

 

- Menghitung koefisien regresi dengan metode OLS, lalu menentukan 

nilal ei 

- Menghitung nilai Durbin-Watson dengan rumus: 

  
2

t

2

1-tt

e

)e(e
d




    ..................................... (13) 
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keterangan : 

 d   : nilai Durbin-Watson  

 et   : nilai residual periode t  

 et-1: nilai residual t-1 

- Menentukan nilai dU (upper limit) dan dL (lower limit) dari tabel d 

berdasarkan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel (k)  

- Menentukan kaedah keputusan dengan uji 2 arah 

Ho : tidak ada autokorelasi positif / negatif antara kesalahan penganggu 

et 

Hi : ada korelasi positif / negatif antara kesalahan pengangganngu et 

- Membandingkan dhitung dengan dtabel 

jika dU < d < 4-dU, Ho diterima, berarti tidak ada autokorelasi 

jika dL > d > 4-dL, Ho ditolak, berarti ada autokorelasi 

jika dL < d < dU atau 4-dU < d < 4-dL, pengujian tidak meyakinkan, 

berarti tidak ada kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Perkembangan Pasar Modal Indonesia 

 Pasar modal Indonesia telah dikenal sejak zaman pemerintahan kolonial 

Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia. Tujuan didirikannya 

bursa efek di Batavia adalah untuk menampung efek-efek yang dimiliki orang 

Belanda yang sering diperdagangkan di Amsterdam.  

 Pada awal berdirinya bursa efek ditujukan untuk kepentingan Belanda, 

meskipun demikian perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan 

seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal 

mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang 

dunia ke I dan ke II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada 

pemerintah Indonesia,dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek 

tidak berjalan sebagaimana mestinya.  

 Pemerintah Indonesia mengaktifkan kembali bursa efek pada tahun 1977 

tepatnya pada tanggal 10 Agustus 1977 yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. BEJ 

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).Tanggal 10 Agustus 

diperingati sebagai HUT pasar modal. Pengaktifan kembali pasar modal juga ditandai 

dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama.  

 Pemerintah yang menyadari pentingnya pasar modal menetapkan serangkaian 

deregulasi untuk mempermudah prosedur listing dan transaksi sekuritas. Paket 
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kebijakan tersebut diantaranya adalah Pakto 1987, Pakdes 1987, Pakto 1988, dan 

Pakdes 1988.  Pada tahun 1992 terjadi swastanisasi BEJ dimana pengelolaan bursa 

efek diserahkan kepada pihak swasta. BAPEPAM yang sebelumnya bertindak 

sebagai pengelola bursa berubah menjadi badan yang mengawasi serta membina 

kegiatan pasar modal.  

 Sejak tanggal 22 Mei 1995, BEJ mengotomatisasi kegiatan transaksi di bursa 

dengan meluncurkan Jakarta Automated Trading System (JATS) untuk menggantikan  

system perdagangan manual. Sistem perdagangan otomatis ini mampu meningkatkan 

frekuensi perdagangan saham dan menjamin praktek pasar yang lebih adil dan 

transparan dibandingkan dengan perdagangan manual. Selain itu JATS dapat 

mendistribusikan informasi yang akurat secara langsung , meningkatkan likuiditas 

pasar, dan menjamin secara maksimum keamanan investor. Adanya JATS 

berpengaruh positif terhadap perkembangan dan kemajuan Bursa Efek Jakarta. 

Tabel 4.1. 

Perkembangan Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia periode 2003-2006 

no Indikator Perkembangan  2003 2004 2005 2006 

1 Total volume perdagangan(jt lembar) 234.280 411.768 401.968 427.103 

2 Total nilai perdagangan( Rp Mililyar) 125.458 247.007 406.010 427.100 

3 Kapitalisasi pasar akhir Tahun ( Rp 

Milyar) 

460.365 679.949 801.300 1.246.000 

4 Rata-rata volume perdagangan per 

hari ( Ribu lembar) 

968.069 1.079.582 1.654.194 1.776.670 

5 Rata-rata nilai perdagangan perhari      

( Rp juta ) 

518.337 1.024.925 1.670.810 1.825.230 

6 IHSG akhir tahun 631,9 1000,2 1162,6 1805,5 

7 Jumlah emiten 333 331 333 345 

Sumber: data diolah dari JSX statistik 
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 Pada akhir 2003 jumlah emiten sudah mencapai 333 perusahaan dengan 

kapitalisasi mencapai 460 milyar dan sampai akhir tahun 2006 terdapat 345 emiten 

dengan kapitalisasi sebesar 1,246 milyar. Disamping itu indikator perkembangan BEJ 

juga dapat dilihat dari total volume perdagangan, total nilai perdagangan, rata-rata 

volume perdagangan perhari,rata-rata nilai perdagangan perhari,dan IHSG.  

 Selama periode penelitian, berbagai indikator menunjukkan sinyal positif 

karena nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Total volume perdagangan 

meningkat dari 234.280 juta lembar saham menjadi 427.103 juta lembar saham  atau 

naik sebesar 82,3%. Total nilai perdagangan meningkat dari 125.428 milyar rupiah 

menjadi 427.100 milyar rupiah atau meningkat sebesar 240,5%. Rata-rata volume 

perdagangan perhari meningkat dari 968.069 ribu lembar saham menjadi 1.776.670 

ribu lembar saham sedangkan rata-rata nilai perdagangan perhari meningkat dari 

518.337 juta rupiah menjadi 1.825.230 juta rupiah. Nilai IHSG juga mengalami 

kenaikan dari 631,9 menjadi 1805,5 atau naik sebesar 185,7%.   

 Pada tahun 2007 terjadi penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan 

terintegrasinya bursa efek diharapkan akan meningkatkan jumlah investasi dalam 

pasar modal Indonesia.Hal ini juga dijelaskan melalui visi BEI yaitu menjadi bursa 

yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.  
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4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

  Berikut ini dikemukakan gambaran mengenai pendapatan saham, risiko total 

saham, ukuran perusahaan (size), degree of financial leverage , dan dividend payout 

ratio perusahaan-perusahaan sampel selama periode penelitian.  

4.2.1. Pendapatan Saham Perusahaan Sampel  

  Pendapatan yang diperoleh investor ketika berinvestasi pada saham adalah 

berupa capital gain(loss) dan dividen. Capital gain(loss) diperoleh dari selisih harga 

jual dan harga beli saham, sedangkan dividen berasal dari laba perusahaan yang 

dibagikan kepada para pemegang saham. Perusahaan yang membayarkan dividen , 

biasanya harga sahamnya di pasar modal akan mengalami kenaikan karena banyak 

investor yang tertarik pada saham tersebut. Untuk menghitung pendapatan saham , 

maka harus dilakukan penyesuaian harga terlebih dulu bagi perusahaan yang 

melakukan stock split, membagikan dividen saham dan saham bonus. Hal ini perlu 

diperhatikan untuk merealisasikan pendapatan saham aktual yang diperoleh oleh 

investor.  

  Terlihat pada tabel 4.2 hasil pendapatan saham rata-rata perusahaan 

manufaktur periode 2004-2006.  Pada tahun 2004 pendapatan saham rata-rata 

tertinggi diperoleh oleh Astra Otoparts 0,13386 ,sedangkan pendapatan saham rata-

rata terendah adalah Lionmesh Prima -0,00213. Pada tahun 2005 perusahaan yang 

memiliki rata-rata pendapatan  saham tertinggi adalah Indospring  0,01386 , 
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TABEL 4.2 

PENDAPATAN RATA-RATA SAHAM  HARIAN  

PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2004-2006 

 

No Nama Perusahaan 
TAHUN 

2004 2005 2006 

1 Aqua Golden Missisipi 0,00000 0,00044 0,00000 

2 Delta Djakarta 0,00000 0,00000 -0,00036 

3 Fast Food Indonesia 0,00000 0,00000 0,00025 

4 Indofood sukses makmur 0,00060 -0,02901 0,00411 

5 Mayora Indah 0,00388 -0,01324 0,01783 

6 Multi Bintang Indonesia 0,00001 0,00007 0,00069 

7 Gudang garam 0,00880 -0,00644 0,00105 

8 HM sampoerna 0,01329 0,00035 -0,00042 

9 Colorpak Indonesia -0,00074 -0,00311 0,00000 

10 Lautan Luas 0,00012 -0,01708 0,00264 

11 Duta Pertiwi Nusantara 0,00133 -0,01595 0,01091 

12 Kageo Igar Jaya 0,00669 -0,00879 0,00354 

13 Tria Sentosa 0,00472 -0,00502 0,00289 

14 Citra tubindo 0,00000 0,00000 0,00794 

15 Lionmesh Prima -0,00213 -0,00037 0,00000 

16 Lion metal works 0,00937 0,00193 0,00000 

17 Arwana Citramulia 0,00425 0,00123 0,00475 

18 surya toto Indonesia 0,00883 0,00000 0,01076 

19 Sumi Indo Kabel 0,00000 0,00049 0,01844 

20 Astra-Graphia 0,00614 -0,01571 0,00247 

21 Astra International 0,00993 -0,00156 0,00672 

22 Astra otoparts 0,13386 -0,00776 0,00196 

23 Goodyear Indonesia 0,00139 -0,00133 0,00000 

24 Indospring 0,00794 0,01386 0,00000 

25 Sugi Samapersada 0,00083 -0,00125 0,00000 

26 Tunas ridean 0,00751 -0,00961 0,00773 

27 United Tracktor 0,01236 -0,00341 0,01423 

28 Merck 0,00024 0,00251 0,00900 

29 Mandom Indonesia 0,00509 -0,00420 0,00688 

30 Unilever Indonesia 0,00209 -0,00320 0,00093 
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sedangkan pendapatan saham rata-rata terendah dimiliki oleh Indofood Sukses 

Makmur   -0,02901 . Pada tahun 2006 pendapatan saham rata-rata tertinggi dimiliki 

oleh Sumi Indo Kabel 0,01844,sedangkan yang terendah dimiliki oleh 

HM.Sampoerna  -0,00042 .  

 

4.2.2. Risiko Total Saham 

  Risiko total saham diukur dengan standard deviasi. Standard deviasi 

merupakan tingkat dispersi yang terjadi dalam saham perusahaan dapat 

merepresentasikan variabilitas tingkat pendapatan (return) saham. Semakin besar 

dispersi , makin besar pula standar deviasi berarti semakin besar risiko yang dihadapi 

oleh saham  tersebut. 

  Saham yang tidak membentuk portofolio adalah saham yang menghadapi 

risiko total dalam investasinya dan diukur dengan standard deviasi. Apabila saham 

membentuk portofolio dalam jumlah tertentu maka saham tersebut dapat 

menghilangkan risiko tidak sistematis dan hanya mengandung risiko sistematis atau 

yang disebut dengan beta saham. 
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TABEL 4.3 

RISIKO TOTAL SAHAM PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2004-2006 

(STANDARD DEVIASI) 

No Nama Perusahaan 
total risk( σ) 

2004 2005 2006 

1 Aqua Golden Missisipi 0,00000 0,00548 0,00000 

2 Delta Djakarta 0,00000 0,00000 0,06196 

3 Fast Food Indonesia 0,00000 0,00000 0,02230 

4 Indofood sukses makmur 0,03453 0,08749 0,02202 

5 Mayora Indah 0,02449 0,01667 0,03074 

6 Multi Bintang Indonesia 0,00475 0,01147 0,00551 

7 Gudang garam 0,02149 0,01617 0,01190 

8 HM sampoerna 0,01931 0,00386 0,00484 

9 Colorpak Indonesia 0,00268 0,00639 0,00000 

10 Lautan Luas 0,01545 0,03738 0,01337 

11 Duta Pertiwi Nusantara 0,05171 0,02636 0,03085 

12 Kageo Igar Jaya 0,04386 0,03737 0,02697 

13 Tria Sentosa 0,01444 0,02248 0,02742 

14 Citra tubindo 0,00000 0,00000 0,02862 

15 Lionmesh Prima 0,05774 0,00198 0,00000 

16 Lion metal works 0,02400 0,02492 0,00000 

17 Arwana Citramulia 0,10323 0,00770 0,04542 

18 Surya toto Indonesia 0,03183 0,00000 0,05144 

19 Sumi Indo Kabel 0,00000 0,03080 0,05456 

20 Astra-Graphia 0,02104 0,03444 0,01818 

21 Astra International 0,03220 0,01405 0,03443 

22 Astra otoparts 0,45235 0,01940 0,01651 

23 Goodyear Indonesia 0,01117 0,00677 0,00000 

24 Indospring 0,01522 0,04997 0,00000 

25 Sugi Samapersada 0,00885 0,01080 0,00000 

26 Tunas ridean 0,01907 0,02502 0,01903 

27 United Tracktor 0,03355 0,02879 0,04182 

28 Merck 0,02182 0,01631 0,02883 

29 Mandom Indonesia 0,01149 0,01553 0,01009 

30 Unilever Indonesia 0,01427 0,01690 0,01303 
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  Pada tabel 4.3. terlihat hasil risiko total  saham pada periode 2004-2006. Pada 

tahun 2004 risiko total tertinggi dimiliki oleh Astra-Otoparts    0,4524 sedangkan 

risiko total terendah dimiliki oleh Aqua Golden Missisipi,Delta Djakarta,Fast Food 

Indonesia,Citra Tubindo,dan Sumi Indo Kabel dengan nilai risiko total 0,00000. Pada 

tahun 2005 risiko total  tertinggi dimiliki oleh Indofood Sukses Makmur  0,0875  

sedangkan risiko total  terendah dimiliki oleh Delta Djakarta,Fast Food 

Indonesia,Cita Tubindo,dan Surya Toto Indonesia dengan nilai risiko total 0,00000 

.Pada tahun 2006 risiko total tertinggi dimiliki oleh Sumi Indo Kabel   0,0546  

sedangkan risiko total terendah dimiliki oleh Aqua Golden Missisipi, Colorpak 

Indonesia, Lionmesh Prima, Lion Metal Works,Goodyear Indonesia,Indospring,dan 

Sugi Samapersada dengan nilai risiko total  0,00000. 

 

4.2.3. Ukuran Perusahaan 

  Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang ditentukan 

berdasarkan logarithma penjualan tahunan yang dicapai perusahaan. Semakin besar 

ukuran suatu perusahaan menunjukkan tingkat kemampuan untuk melakukan 

kegiatan operasional yang besar pula.Besarnya ukuran perusahaan dihitung dengan 

persamaan 4.  
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TABEL 4.4. 

UKURAN PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 2003-2005 

( LOG PENJUALAN ) 
 

No Nama Perusahaan 
TAHUN 

2003 2004 2005 

1 Aqua Golden Missisipi 12,03231 12,12488 12,19400 

2 Delta Djakarta 11,48093 11,54837 11,63622 

3 Fast Food Indonesia 11,90053 11,94911 12,01216 

4 Indofood sukses makmur 13,25216 13,25330 13,27334 

5 Mayora Indah 12,04293 12,13929 12,23203 

6 Multi Bintang Indonesia 11,75039 11,85182 11,93075 

7 Gudang garam 13,36431 13,38546 13,39528 

8 HM sampoerna 13,16658 13,24666 13,39199 

9 Colorpak Indonesia 10,74724 11,06898 11,32671 

10 Lautan Luas 12,09983 12,23187 12,33576 

11 Duta Pertiwi Nusantara 10,84370 10,87919 10,89834 

12 Kageo Igar Jaya 11,56305 11,57427 11,64270 

13 Tria Sentosa 11,89949 11,95573 12,03370 

14 Citra tubindo 11,78958 12,82646 12,07873 

15 Lionmesh Prima 10,81362 10,95055 11,01788 

16 Lion metal works 10,94447 11,04577 11,11006 

17 Arwana Citramulia 11,28612 11,33637 11,49024 

18 surya toto Indonesia 11,67194 11,75653 11,85362 

19 Sumi Indo Kabel 11,76511 11,98948 12,15349 

20 Astra-Graphia 11,64966 11,67419 11,73676 

21 Astra International 13,49849 13,65248 13,79051 

22 Astra otoparts 12,33274 12,46606 12,58580 

23 Goodyear Indonesia 11,77026 11,88530 11,94203 

24 Indospring 11,33480 11,48414 11,63577 

25 Sugi Samapersada 10,82626 10,77052 10,63117 

26 Tunas ridean 12,43142 12,52604 12,66344 

27 United Tracktor 12,83713 12,94919 13,12324 

28 Merck 11,47176 11,57211 11,58698 

29 Mandom Indonesia 11,80425 11,90342 11,95654 

30 unilever indonesia 12,90975 12,95351 12,99966 
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Tabel 4.4. menunjukkan , perusahaan yang menunjukkan ukuran perusahaan paling 

besar selama tiga tahun berturut-turut adalah Astra International dengan nilai              

13,49849 di tahun 2003, kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi 13,65248, 

sedangkan pada tahun 2005 memiliki nilai sebesar  13,79051. Pada tahun 2003 

perusahaan yang mempunyai ukuran perusahaan paling kecil adalah Colorpak 

Indonesia 10,74724. Pada tahun 2004 ukuran perusahaan terkecil dimiliki oleh Sugi 

Samapersada 10,77052,sedangkan pada tahun 2005 Sugi Samapersada kembali 

memiliki ukuran perusahaan paling kecil dengan nilai 10,63117. Semakin besar 

tingkat penjualan ,maka semakin besar ukuran perusahaan dan semakin kecil tingkat 

penjualan maka semakin kecil ukuran perusahaan. 

4.2.4. Degree of Financial Leverage  

  Degree of financial leverage(DFL) merupakan rasio persentase perubahan 

laba bersih dibagi dengan perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT). Degree 

of financial leverage mencerminkan besarnya tingkat risiko keuangan yang dihadapi 

oleh perusahaan.Besarnya DFL dapat dihitung menggunakan persamaan 5.  Hasil 

perhitungan DFL terdapat pada tabel 4.5. 

  Berdasarkan tabel 4.5, perusahaan yang mempunyai nilai DFL tertinggi 

selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2003 sampai dengan 2005 adalah Mayora 

Indah 56,79787, Gudang Garam6,50000,dan Surya Toto Indonesia 204,14286, 

sedangkan perusahaan yang mempunyai DFL terendah selama tiga tahun berturut-

turut dari tahun 2003 sampai 2005 adalah Lautan Luas -4,81557, Indofood Sukses 

Makmur -8,13636 ,dan Trias Sentosa  -5,03488.         
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TABEL 4.5. 

DEGREE OF FINANCIAL LEVERGE PERUSAHAAN SAMPEL TAHUN 

2003-2005 

 

No Nama Perusahaan 
TAHUN 

2003 2004 2005 

1 Aqua Golden Missisipi 0,83253 0,99335 0,78571 

2 Delta Djakarta 1,39521 0,20149 1,75096 

3 Fast Food Indonesia 0,42884 0,17949 1,08163 

4 Indofood sukses makmur -3,62591 -8,13636 0,61674 

5 Mayora Indah 56,79787 -0,03731 1,65371 

6 Multi Bintang Indonesia -0,46262 6,40000 -0,01635 

7 Gudang garam 0,78368 6,50000 0,70513 

8 HM sampoerna 1,28783 1,25378 0,82700 

9 Colorpak Indonesia 0,88241 1,44746 0,25784 

10 Lautan Luas -4,81557 4,23499 0,06081 

11 Duta Pertiwi Nusantara 1,21530 5,40977 0,09700 

12 Kageo Igar Jaya 16,50244 -2,17182 -0,14387 

13 Trias Sentosa 0,88039 2,19894 -5,03488 

14 Citra tubindo 0,00454 0,05119 2,02127 

15 Lionmesh Prima 3,45869 0,78094 1,25871 

16 Lion metal works -1,29229 1,28273 1,33333 

17 Arwana Citramulia 2,22798 0,73737 1,24316 

18 surya toto Indonesia 4,35993 0,50000 204,14286 

19 Sumi Indo Kabel -0,57380 0,57157 2,04015 

20 Astra-Graphia 2,41914 6,46087 3,09091 

21 Astra International 1,03311 0,47845 0,03114 

22 Astra otoparts 1,35938 0,13388 1,05932 

23 Goodyear Indonesia 3,45019 1,51453 0,98141 

24 Indospring 0,99948 -4,30283 0,70245 

25 Sugi Samapersada 0,20608 0,19835 0,75374 

26 Tunas ridean 0,77412 1,87261 5,41667 

27 United Tracktor 0,05644 2,55968 1,68286 

28 Merck 1,05298 3,28269 -0,72727 

29 Mandom Indonesia 1,14593 0,86719 4,62963 

30 unilever indonesia 1,39117 0,88966 8,00000 
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Semakin tinggi DFL , maka semakin besar tingkat kepekaan laba bersih terhadap 

perubahan laba operasi bersih dan semakin rendah DFL, maka semakin kecil tingkat 

kepekaan laba bersih terhadap perubahan laba operasi bersih. 

 

4.2.5. Dividend Payout Ratio 

  Dividend payout ratio adalah representasi dari kebijakan dividen yang 

ditetapkan oleh perusahaan yang diukur dengan menggunakan perbandingan dividen 

kas per lembar saham yang dibayarkan selama satu tahun dengan laba bersih per 

lembar saham akhir tahun pada tahun penelitian.  

  Tabel 4.6. menunjukkan pada tahun 2003 dividend payout tertinggi dimiliki 

oleh Multi Bintang Indonesia sebesar 78,05% sedangkan yang terendah dimiliki oleh 

Citra Tubindo 0,13% . Tahun 2004 nilai dividend payout tertinggi dimiliki oleh Astra 

Graphia sebesar 217,86% sedangkan yang terendah dimiliki oleh Indospring -5,02%. 

Tahun 2006 dividend payout tertinggi masih dimiliki oleh Astra Graphia sebesar 

92,59%sedangkan yang terendah dimiliki oleh Goodyear Indonesia  -136,20%.  
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TABEL 4.6. 

DIVIDEN PAYOUT RATIO PERUSAHAAN SAMPEL 2003-2005 
 

NO Nama Perusahaan 
TAHUN 

2003 2004 2005 

1 Aqua Golden Missisipi 16,65% 16,96% 16,98% 

2 Delta Djakarta 14,88% 14,48% 19,88% 

3 Fast Food Indonesia 19,75% 21,43% 21,51% 

4 Indofood sukses makmur 43,75% 43,90% 38,46% 

5 Mayora Indah 22,73% 22,52% 41,67% 

6 Multi Bintang Indonesia 78,05% 72,39% 76,63% 

7 Gudang garam 31,38% 53,76% 50,92% 

8 HM sampoerna 38,34% 60,57% 36,76% 

9 Colorpak Indonesia 40,00% 28,57% 15,38% 

10 Lautan Luas 20,00% 25,37% 25,37% 

11 Duta Pertiwi Nusantara 22,22% 49,02% 10,34% 

12 Kageo Igar Jaya 33,33% 20,00% 38,46% 

13 Trias Sentosa 16,39% 50,00% 50,00% 

14 Citra tubindo 0,13% 0,13% 0,08% 

15 Lionmesh Prima 14,88% 6,98% 9,35% 

16 Lion metal works 38,14% 22,08% 27,32% 

17 Arwana Citramulia 34,78% 35,71% 30,77% 

18 surya toto Indonesia 31,25% 38,31% 23,64% 

19 Sumi Indo Kabel 40,00% 29,17% 26,92% 

20 Astra-Graphia 75,00% 217,86% 92,59% 

21 Astra International 15,51% 27,72% 32,64% 

22 Astra otoparts 18,32% 20,62% 27,62% 

23 Goodyear Indonesia 37,41% 38,36% -136,20% 

24 Indospring 21,01% -5,02% -9,62% 

25 Sugi Samapersada 33,33% 33,33% -4,76% 

26 Tunas ridean 20,69% 24,77% 18,63% 

27 United Tracktor 16,06% 9,07% 29,81% 

28 Merck 62,00% 54,79% 54,35% 

29 Mandom Indonesia 41,67% 37,81% 36,97% 

30 Unilever indonesia 41,67% 41,67% 63,49% 
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4.3  Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

 

4.3.1. Pengujian Asumsi Klasik 

  

 Sebelum dilakukan pengujian regresi maka dilakukan uji persyaratan dan uji 

asumsi klasik agar regresi yang dihasilkan benar-benar sudah menghasilkan estimasi 

yang tidak bias atau dikatakan memenuhi uji BLUE (Best Linier Unbiased 

Estimation). 

  Salah satu persyaratan dalam regresi adalah normalitas data, Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa data observasi tidak terdistribusi normal. Hal ini diketahui dari 

nilai standard deviasi yang melebihi setengah mean dan dapat pula dilihat dari grafik 

scatterplot. Data yang tidak terdistribusi normal dapat disebabkan karena data relatif 

konstan atau terdapat data outlier. Untuk itu perlu dilakukan uji outlier dengan 

metode boxplot. Data yang berada diluar area kotak (box) merupakan petunjuk data 

outlier,oleh karena itu data yang dianggap outlier dieliminasi. 

 

4.3.1.1. Uji Multikolinearitas 

  Multikolinearitas terjadi bila terdapat korelasi antara variabel bebas dalam 

regresi berganda. Untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari besarnya VIF (Variance Inflation Factor) dan tingkat tolerance. Tabel 4.7 

adalah hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini. 
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Tabel 4.7 

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

Model 

Variabel 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

Size 0,997 1,003 

DFL 0,999 1,001 

DPR 0,996 1,004 
   Sumber: lampiran yang telah diolah 

 Dari gambaran tabel 4.7 diketahui nilai VIF tidak ada yang lebih besar dari 

10, dan nilai tolerance > 0,01. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas antar variabel bebas.  

4.3.1.2 . Uji Autokorelasi 

 Untuk menguji adanya autokorelasi dalam model persamaan regresi maka 

digunakan uji Durbin-Watson dengan patokan : 

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

Hasil uji autokorelasi terlihat pada tabel 4.8 di bawah ini: 
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Tabel 4.8 

HASIL UJI AUTOKORELASI 

Model R R
2
 Adj.R

2
 

Std.Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0,569 0,324 0,29 1,33E-02 1,627 
Sumber: lampiran yang telah diolah 

 Berdasarkan nilai Durbin-Watson pada tabel di atas, yaitu sebesar 1,627, 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

4.3.1.3.  Uji Heterokedastisitas 

 

 Heterokedastisitas artinya varians variabel dalam model tidak sama (konstan). 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya heterokedastisitas, dalam penelitian ini akan 

digunakan uji korelasi rank spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas.  

Tabel 4.9 

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS 

Variabel 
Unstandardized 

Sig.residual 
Kesimpulan 

Size 0,783 Homoskedastisitas 

DFL 0,550 Homoskedastisitas 

DPR 0,898 Homoskedastisitas 
  Sumber: lampiran yang telah diolah 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai unstandardized signifikansi 

residual untuk semua variabel bebas lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. 
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4.3.2 Analisis model 

 

 Setelah dilakukan pengukuran terhadap variable tergantung yaitu risiko total 

dan variable bebas yaitu ukuran perusahaan (size), degree of financial leverage 

(DFL), dan dividend payout ratio (DPR),selanjutnya dilakukan analisis pengaruh 

veriabel bebas terhadap variable tergantung. Hasil analisis regresi linier berganda 

dapat dilihat pada table 4.10 berikut ini : 

 

Tabel 4.10 

HASIL UJI REGRESI LINIER BERGANDA 

Variabel 
Unstandardized Coeficients 

t Sig.t 
Koefisien Regresi Standard Error 

Konstanta 0,04460 0,024 1,854 0,069 

Size -0,00350 0,002 -1,785 0,079 

DFL 0,00867 0,002 4,331 0,000 

DPR 0,00026 0,000 2,352 0,022 

R R 
2
 Adj R 

2
 F Sig.F 

0,569 0,324 0,290 9,567 0,000 

 

 Hasil perhitungan model regresi tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai 

berikut. 
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4.3.3 Pembuktian hipotesis 

 

4.3.3.1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Masing-Masing Variabel Secara Individu 

 

1. Ukuran Perusahaan (Size) 

 

 Koefisien regresi size bertanda negatif, hal ini menujukkan bahwa size 

mempunyai pengaruh negatif terhadap risiko total. Jika size naik (turun), maka risiko 

total saham akan mengalami penurunan (kenaikan). Koefisien regresi size sebesar   

-0,00350 menunjukkan besarnya perubahan risiko total yang disebabkan oleh 

perubahan size dengan asumsi variabel lain konstan.  

 Uji t untuk size menunjukkan bahwa variabel size memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,079. Oleh karena itu tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 

maka variabel size berpengaruh tidak signifikan terhadap risiko total karena hanya 

memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap risiko total. 

2.  Degree of financial leverage 

 Koefisien regresi degree of financial leverage (DFL) bertanda positif, hal ini 

menunjukkan DFL mempunyai pengaruh positif terhadap risiko total. Jika DFL naik 

(turun) maka risiko total saham akan mengalami kenaikan (penurunan).Nilai 

koefisien regresi yang dapat menjelaskan besarnya perubahan risiko total yang 

disebabkan oleh perubahan DFL dengan asumsi variabel lain konstan sebesar 

0,00867. 

 Uji t untuk DFL menunjukkan bahwa variabel DFL memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka 

variabel DFL berpengaruh signifikan terhadap risiko total 
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3. Dividend Payout Ratio ( DPR ) 

 Koefisien regresi dividend payout ratio (DPR) bertanda positif , berarti DPR 

mempunyai pengaruh positif terhadap risiko total. Jika DPR naik (turun) maka risiko 

total saham akan mengalami kenaikan (penurunan). Nilai koefisien regresi yang dapat 

menjelaskan besarnya perubahan risiko total yang disebabkan oleh perubahan DPR 

dengan asumsi variabel lain konstan sebesar 0,00026. 

 Uji t untuk DPR menunjukkan bahwa variabel DPR memiliki tingkat 

signifikansi sebesar 0,022. Oleh karena tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 

0,05 maka variabel DPR berpengaruh signifikan terhadap risiko total. 

 

4.3.3.2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Variabel Bebas Secara Simultan. 

 Berdasarkan hasil uji F, nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05                        

( 0,000<0,05). Dengan demilian dapat dikatakan bahwa ukuran perusahaan, degree of 

financial leverage, dan dividend payout ratio secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap risiko total. 

 Nilai R
2
 menunjukkan angka 0,324 atau 32,4%, ini menunjukkan bahwa 

variabel bebas dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan, degree of financial 

leverage, dan dividend payout ratio (DPR), hanya mampu menjelaskan sebesar 

32,4% dari variasi perubahan risiko total. Indikasi tersebut menunjukkan bahwa 

masih adanya faktor lain  di luar model yang mempengaruhi risiko total yaitu sebesar 

67,6%. 
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4.4. Pembahasan 

 

4.4.1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Risiko Total  

 

 Secara parsial, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap risiko total. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan semakin rendah risiko total saham. Hal  ini 

sesuai dengan size effect theory dari Jones(2002) yang mengatakan bahwa perusahaan 

yang lebih kecil lebih mempunyai peluang untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

yang lebih tinggi. Perusahaan yang berukuran kecil akan memiliki kecenderungan 

harga saham yang fluktuatif. Semakin besar tingkat fluktuasi saham, maka investor 

akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

yang lebih tinggi. Kondisi ini yang menyebabkan tingkat pengembalian lebih tinggi 

tetapi di sisi lain investor juga menghadapi risiko total yang lebih tinggi. Risiko total 

yang dihadapi oleh investor tercermin dari variabilitas pendapatan (return) saham 

yang diukur dengan standard deviasi dari pendapatan saham tersebut.  

Hal ini dipengaruhi juga juga oleh tujuan investor dalam menanamkan 

investasinya di pasar modal. Investor yang berorientasi jangka pendek lebih 

menyukai saham perusahaan berukuran kecil karena memiliki volatilitas yang tinggi. 

Kondisi ini menyebabkan investor memiliki tantangan tersendiri bila menginginkan 

pendapatan saham yang lebih tinggi. 

 Hal ini berbeda jika investor melakukan investasi  pada saham perusahaan 

yang berukuran besar. Pendapatan saham yang perusahaan besar lebih bersifat stabil 

sehingga terjadinya perubahan harga juga lebih sedikit. Hal ini menyebabkan 
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kemungkinan mendapatkan capital gain juga lebih sedikit yang berpengaruh juga 

terhadap risiko total saham yang lebih rendah. 

 Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan dari perusahaan 

berukuran kecil untuk memperoleh pendapatan saham yang tinggi, dengan demikian 

perusahaan berukuran kecil menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan 

perusahaan berukuran besar yang menghadapi risiko total saham yang rendah. 

Perusahaan Arwana Citra Mulia yang memiliki ukuran perusahaan dibawah rata-rata 

sebesar 11,28612 memiliki risiko total diatas rata-rata sebesar 0,10323 demikian 

halnya dengan Indospring yang memiliki ukuran perusahaan dibawah rata-rata 

11,48414 menghadapi risiko total saham yang tinggi yaitu 0,04997. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Ben-Zion dan Shalit(1975) dan Daniati 

dan Suhairi(2006) yang menjelaskan bahwa perusahan memiliki size effect anomaly 

yaitu bahwa perusahaan yang berskala kecil cenderung memiliki risk adjusted return 

yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan dengan skala yang lebih besar. 

Berdasarkan hasil penelitian  maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang 

berukuran kecil memiliki tingkat pengembalian yang tinggi maka akan menghadapi 

risiko total yang tinggi pula.  

4.4.2. Pengaruh Degree of Financial Leverage Terhadap Risiko Total 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa degree of financial leverage (DFL) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko total saham. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi DFL maka semakin tinggi pula risiko total yang dihadapi 

investor.Risiko yang tinggi akan berpengaruh terhadap expected return yang ingin 
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diperoleh oleh investor dan para pemegang saham. Pengaruh yang positif ini sesuai 

dengan capital structure theory yang dijelaskan oleh Brigham dan Houston(2001). 

Perusahaan yang memiliki DFL yang tinggi disebabkan karena penggunaan leverage 

keuangan tinggi akan menanggung biaya bunga yang lebih tinggi, namun di sisi lain 

kondisi ini juga menguntungkan perusahaan karena beban pajak menjadi lebih kecil 

karena laba yang dihasilkan lebih kecil apabila dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak menanggung biaya bunga. Degree of financial leverage yang tinggi 

mencerminkan kepekaan laba bersih terhadap perubahan EBIT yang semakin tinggi. 

Perubahan EBIT akan berpengaruh terhadap perubahan laba bersih. Kondisi ini 

tentunya akan mengakibatkan fluktuasi nilai laba bersih dan mempengaruhi harga dan 

return saham yang berpengaruh juga terhadap risiko total. Saham yang memiliki 

variabilitas return yang tinggi akan mengandung risiko total yang tinggi pula. 

 Nilai Degree of financial leverage merupakan akibat dari salah satu kebijakan 

pendanaan perusahaan. Pertimbangan perusahan menggunakan leverage keuangan 

menyebabkan perusahaan menghadapi risiko keuangan yang lebih tinggi. Dalam 

sudut pandang investor, perusahaan yang mempunyai DFL tinggi akan menghadapi 

risiko total yang lebih besar. Kondisi ini disebabkan karena perusahaan harus 

membayar beban bunga yang menyebabkan fluktuasi laba bersih setiap tahunnya. 

Apabila pada saat itu perusahaan terkena imbas dari tingkat inflasi yang tinggi atau 

dapat dikategorikan sebagai risiko sistematis, maka investor menghadapi risiko total 

saham yang lebih tinggi.  Kebijakan pendanaan sendiri juga mengandung risiko tidak 

sistematis karena merupakan salah satu risiko yang melekat pada investasi tertentu 
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karena kondisi yang unik dari suatu perusahaan. Kedua bentuk risiko tersebut akan 

berpengaruh terhadap risiko total saham yang diinvestasikan oleh investor, baik 

secara individual maupun pendapatan saham secara keseluruhan   (market return) di 

pasar modal. 

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kecenderungan dari perusahaan 

yang memiliki DFL tinggi mempunyai risiko total saham yang tinggi pula, seperti 

Surya Toto Indonesia yang memiliki  DFL tertinggi pada tahun 2005 sebesar 

204,1426 mempunyai risiko total saham diatas rata-rata sebesar 0,0514. Hasil 

penelitian ini juga mendukung riset yang sebelumnya dilakukan oleh Ben-Zion dan 

Shalit(1975) yang menjelaskan bahwa leverage keuangan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap risiko ekuitas dan Nurdin (1999) yang menunjukkan bahwa 

struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko investasi saham. 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang 

memiliki tingkat leverage yang tinggi maka akan menghadapi variabilitas return yang 

tinggi yang menyebabkan investor menghadapi risiko total saham yang tinggi pula.  

 

4.4.3. Pengaruh Dividend Payout Ratio Terhadap Risiko Total 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dividend payout ratio berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap risiko total. Ini berarti bahwa semakin besar dividend 

payout ratio maka semakin besar risiko total saham, begitu juga sebaliknya. Hasil ini 

tidak sejalan dengan dengan dividend irrelevance theory yang dikemukakan oleh 

Miller dan Modigliani bahwa dalam kondisi pasar yang ideal, nilai perusahaan tidak 
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terpengaruh oleh kebijakan dividen. Hal ini disebabkan apabila dividend payout ratio 

tinggi, proporsi laba yang digunakan untuk reinvestment menjadi lebih rendah. 

Perusahaan juga harus menanggung biaya transaksi yang tinggi apabila ingin 

menerbitkan saham untuk mendapatkan tambahan dana untuk perusahaan. Kondisi ini 

yang menyebabkan nilai EPS turun dan mempengaruhi harga dan return saham . Hal  

ini yang akan mempengaruhi turunnya nilai perusahaan dan berdampak pada risiko 

total saham yang harus dihadapi oleh investor semakin tinggi. 

 Berbeda dengan teori sebelumnya, Bird-In-The-Hand theory menjelaskan 

bahwa perusahaan yang mengumumkan dividen tinggi akan memaksimalkan nilai 

perusahaan karena hal tersebut dianggap sebagai indikasi yang baik dari kondisi 

perusahaan. Perusahaan tidak akan menetapkan dividend payout ratio yang tinggi 

apabila tidak didukung oleh arus kas dan pendapatan yang tinggi pula. Dari sudut 

pandang investor, dividend payout ratio yang tinggi mempengaruhi persepsi 

mengenai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa yang akan 

datang. Kondisi ini yang mempengaruhi harga dan return saham yang juga 

berpengaruh terhadap risiko total saham yang diukur dari variabilitas return saham 

tersebut. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kecenderungan dari perusahaan 

yang mempunyai dividend payout ratio yang tinggi memiliki risiko total saham yang 

tinggi pula, seperti Astra Graphia yang memiliki dividend payout ratio tertinggi pada 

tahun 2004 sebesar 217,86% mempunyai risiko total diatas rata-rata pada tahun yang 

sama sebesar 0,0344. Hasil penelitian ini juga mendukung riset yang dilakukan oleh 
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Siaputra dan Atmajaya(2006) yang menjelaskan bahwa dividend payout ratio yang 

tinggi berpengaruh positif terhadap perubahan harga dan return saham. Berdasarkan 

hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki dividen 

payout ratio tinggi akan mendapatkan respon positif dari pasar yang akan 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan tersebut.Variabilitas return saham 

yang tinggi akan menyebabkan investor menghadapi risiko total yang lebih tinggi.  

 

4.4.4. Pengaruh Simultan Variabel Ukuran Perusahaan, Degree of Financial  

Leverage, dan Dividend Payout Ratio Terhadap Risiko Total 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel ukuran 

perusahaan, degree of financial leverage, dan dividend payout ratio berpengaruh 

signifikan terhadap risiko total saham. Dengan besarnya nilai koefisien determinasi 

simultan sebesar 32,4% berarti secara bersama-sama disebabkan oleh ukuran 

perusahaan, degree of financial leverage,dan dividend payout ratio sedangkan sisanya 

yaitu 67,6% disebabkan oleh faktor lain di luar model. 

 Risiko total yang dihadapi oleh investor dapat dikelompokkan menjadi dua 

jenis risiko yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis tejadi 

karena pengaruh dari berbagai faktor makro ekonomi sehingga berpengaruh terhadap 

semua investasi dan tidak dapat dihilangkan melaui diversifikasi. Risiko tidak 

sistematis terjadi karena pengaruh faktor mikro ekonomi yang melekat pada investasi 

tertentu,risiko ini dapat dikurangi bahkan ditiadakan melalui diversifikasi. Dalam 

penelitian kali ini, ketiga variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 
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signifikan terhadap risiko total saham. Pada saat investor melakukan investasi saham 

individual maka investor akan menghadapi risiko total. Dalam kondisi pasar yang 

real, memang jarang terjadi  investor yang tidak melakukan diversifikasi atas saham 

yang diinvestasikan, namun tetap ada kemungkinan bahwa beberapa investor hanya 

melakukan investasi pada saham individual. Dalam buku Investmest Analysis and 

Portfolio Management, Reilly dan Brown menjelaskan bahwa investor yang 

memegang jenis saham dari 12 sampai dengan 18 jenis saham akan mendapatkan 

90% dari manfaat diversifikasi untuk menghindari risiko tidak sistematis. Pada saat 

yang sama, return yang didapat juga berkurang sejalan dengan berkurangnya tingkat 

risiko total saham. Apabila investor menginginkan untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi maka investor harus mengurangi kombinasi 

portofolio sekaligus menghadapi risiko total yang lebih tinggi.  

 Dalam setiap pengambilan keputusan investasi, risiko merupakan faktor yang 

penting untuk dipertimbangkan, karena besar kecilnya risiko yang terkandung dalam 

suatu alternatif investasi akan mempengaruhi pendapatan yang diharapkan dari 

investasi tersebut. Penilaian investor terhadap risiko total saham juga akan 

mempengaruhi harga saham yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena apabila 

investor menilai risiko total yang dihadapi tinggi maka akan menyebabkan 

permintaan terhadap saham tersebut rendah, kondisi ini menyebabkan harga saham 

menurun, demikian pula sebaliknya yaitu pada saat investor menilai risiko total aham 

yang dihadapi rendah maka akan menyebabkan permintaan terhadap saham 

meningkat yang akan mengakibatkan kenaikan harga saham tersebut.  
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 Ketiga variabel independen dalam penelitian kali ini  merupakan variabel 

yang berkaitan dengan kebijakan intern perusahaan. Ketiga variabel tersebut 

merupakan bentuk dari risiko tidak sistematis yang harus dihadapi oleh investor, 

namun pengaruh risiko sistematis yang berkaitan dengan kondisi makro ekonomi juga 

berdampak terhadap kebijakan yang diambil perusahaan dan berpengaruh pula 

terhadap variabilitas harga saham perusaan tersebut yang nantinya akan memiliki 

pengaruh terhadap risiko total saham yang dihadapi oleh investor.  

Secara bersama-sama ukuran perusahaan, degree of financial leverage ,dan 

dividend payout ratio berpengaruh secara signifikan terhadap risiko total saham, 

tetapi pengaruhnya relatif kecil. Kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

tergantung pada kondisi pasar modal pada masa itu yaitu pada tahun 2003 sampai 

dengan 2006. Tingkat inflasi yang tinggi dan stabilitas politik yang kurang kondusif 

pada masa itu juga mempengaruhi fluktuasi harga saham dan akhirnya berpengaruh 

terhadap risiko total saham sekaligus harapan investor mengenai return yang akan 

diperoleh. Variabilitas return yang dihadapi oleh investor mempunyai hubungan yang 

searah dengan risiko total saham yang dihadapinya. Pertimbangan investor untuk 

menilai risiko total yang dihadapi pada sebuah saham merupakan salah satu alat 

untuk dapat memprediksi return di masa yang akan datang.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan statistik dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil uji F dengan α=0,05, diketahui bahwa secara bersama-sama 

variabel ukuran perusahaan,degree of financial leverage, dan dividend payout 

ratio berpengaruh signifikan terhadap risiko total saham. 

2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif  dan tidak signifikan terhadap risiko 

total saham . Hal ini berarti terjadinya kenaikan atau penurunan ukuran 

perusahaan  memberikan pengaruh yang sangat kecil terhadap risiko total 

saham.  

3. Degree of financial leverage(DFL) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap risiko total saham. Semakin besar DFL perusahaan maka semakin 

besar fluktuasi nilai laba bersih terhadap perubahan EBIT  sehingga risiko 

total yang dihadapi juga semakin besar, begitu juga sebaliknya yaitu pada saat 

nilai DFL kecil maka fluktuasi  NI terhadap perubahan EBIT juga rendah 

sehingga risiko total yang dihadapi lebih kecil.  

4. Dividend payout ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap risiko total 

saham. Semakin besar rasio pembayaran dividen, perusahaan akan menerima 
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respon positif dari pasar yang mengakibatkan pendapatan saham meningkat 

sehingga kondisi ini juga menyebabkan risiko yang dihadapi oleh investor dan 

pemegang saham semakin besar, begitu pula sebaliknya.  

5. Degree of financial leverage mempunyai koefisien regresi paling besar 

0,00867 dalam menjelaskan besarnya perubahan risiko total saham, dengan 

asumsi variabel yang lain konstan.  

5.2. Saran  

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah jangka waktu 

penelitian, misalkan pada kondisi pasar bearish dan bullish sehingga dapat 

mengetahui perbedaan dan dapat menarik kesimpulan yang lebih baik.  

2. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan variabel fundamental lain 

yang diprediksikan berpengaruh terhadap risiko total saham. Hal ini 

mengingat R
2
 model hanya sebesar 32,4% dan sisanya sebesar 67,6% 

dipengaruhi oleh variabel lain.  

3. Objek penelitian ini hanya pada perusahaan manufaktur, sehingga 

memungkinkan penelitian selanjutnya untuk menggunakan sampel perusahaan 

lain, selain perusahaan manufaktur. 
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Regression 
 

 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
Total risk ,0254 ,0494 90 
Size 12.0099 .7794 90 
Leverage 4.0580 22.3030 90 
DPR 31.3071 32.7090 90 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 DPR, 
Leverage, 
Size(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Total risk 
 

Charts 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Total risk
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Scatterplot

Dependent Variable: Total risk

Regression Standardized Predicted Value
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Explore 
 Case Processing Summary 
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Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
Size 90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 
Leverage 90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 
DPR 90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 
Total risk 90 100.0% 0 .0% 90 100.0% 

 
 

 Descriptives 
 

   Statistic Statistic Std. Error 
Size Mean 12.0099 8.216E-02 
  95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 11.8467   

    Upper Bound 
12.1731   

  5% Trimmed Mean 11.9936   
  Median 11.9020   
  Variance .607   
  Std. Deviation .7794   
  Minimum 10.63   
  Maximum 13.79   
  Range 3.16   
  Interquartile Range .9472   
  Skewness .411 .254 
  Kurtosis -.532 .503 
Leverage Mean 4.0580 2.3509 
  95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound -.6133   

    Upper Bound 
8.7293   

  5% Trimmed Mean 1.2424   
  Median .9355   
  Variance 497.422   
  Std. Deviation 22.3030   
  Minimum -8.14   
  Maximum 204.14   
  Range 212.28   
  Interquartile Range 1.5877   
  Skewness 8.443 .254 
  Kurtosis 75.133 .503 
DPR Mean 31.3071 3.4478 
  95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound 24.4563   

    Upper Bound 
38.1578   
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  5% Trimmed Mean 30.5007   
  Median 28.8690   
  Variance 1069.880   
  Std. Deviation 32.7090   
  Minimum -136.20   
  Maximum 217.86   
  Range 354.05   
  Interquartile Range 21.8673   
  Skewness .715 .254 
  Kurtosis 18.349 .503 
Total risk Mean ,025388 ,005204 
  95% Confidence 

Interval for Mean 
Lower Bound ,015048   

    Upper Bound 
,035727   

  5% Trimmed Mean ,019148   
  Median ,016785   
  Variance 2.437E-03   
  Std. Deviation ,049366   
  Minimum .0000   
  Maximum .4524   
  Range .4524   
  Interquartile Range ,025253   
  Skewness 7.483 .254 
  Kurtosis 64.287 .503 

 
 Extreme Values 
 

      Case Number Value 
Size Highest 1 81 13.79 

2 51 13.65 
3 21 13.50 
4 67 13.40 
5 68 13.39 

Lowest 1 85 10.63 
2 9 10.75 
3 55 10.77 
4 15 10.81 
5 25 10.83 

Leverage Highest 1 78 204.14 
2 5 56.80 
3 12 16.50 
4 90 8.00 
5 37 6.50 

Lowest 1 34 -8.14 
2 73 -5.03 
3 10 -4.82 
4 54 -4.30 
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5 4 -3.63 
DPR Highest 1 50 217.86 

2 80 92.59 
3 6 78.05 
4 66 76.63 
5 20 75.00 

Lowest 1 83 -136.20 
2 84 -9.62 
3 54 -5.02 
4 85 -4.76 
5 74 .08 

Total risk Highest 1 22 .4524 
2 17 .1032 
3 34 .0875 
4 62 .0620 
5 15 .0577 

Lowest 1 83 .0000 
2 69 .0000 
3 19 .0000 
4 2 .0000 
5 48 .(a) 

a  Only a partial list of cases with the value 0 are shown in the table of lower extremes. 
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Total risk 

90N =

Total risk
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Regression 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
Total risk .017138 1.57643E-02 64 
Size 12.0290 .8553 64 
Leverage .8908 .8365 64 
DPR 26.8745 15.3459 64 
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 Correlations 
 

    Total risk Size Leverage DPR 
Pearson Correlation Total risk 1.000 -.208 .469 .274 

Size -.208 1.000 -.008 -.056 
Leverage .469 -.008 1.000 .028 
DPR .274 -.056 .028 1.000 

Sig. (1-tailed) Total risk . .050 .000 .014 
Size .050 . .474 .331 
Leverage .000 .474 . .412 
DPR .014 .331 .412 . 

N Total risk 64 64 64 64 
Size 64 64 64 64 
Leverage 64 64 64 64 
DPR 64 64 64 64 

 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 DPR, 
Leverage, 
Size(a) 

. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Total risk 
 
 

 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .569(a) .324 .290 1.32857E-02 1.627 
a  Predictors: (Constant), DPR, Leverage, Size 
b  Dependent Variable: Total risk 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 5.066E-03 3 1.689E-03 9.567 .000(a) 

Residual 1.059E-02 60 1.765E-04     
Total 1.566E-02 63       

a  Predictors: (Constant), DPR, Leverage, Size 
b  Dependent Variable: Total risk 
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 Coefficients(a) 
 

Model   Unstandardized Coefficients 

Standardiz
ed 

Coefficient
s t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

    B Std. Error Beta     Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) .04460 .024   1.854 .069           

Size -.00350 .002 -.190 -1.785 .079 -.208 -.225 -.190 .997 1.003 
Leverage .00867 .002 .460 4.331 .000 .469 .488 .460 .999 1.001 
DPR .00026 .000 .250 2.352 .022 .274 .291 .250 .996 1.004 

a  Dependent Variable: Total risk 
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Total risk
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Scatterplot

Dependent Variable: Total risk
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Nonparametric Correlations 
 Correlations 
 

      
Unstandardize

d Residual Size Leverage DPR 
Spearman's rho Unstandardized Residual Correlation Coefficient 1.000 .035 -.076 .016 

Sig. (2-tailed) . .783 .550 .898 
N 64 64 64 64 

Size Correlation Coefficient .035 1.000 -.006 -.055 
Sig. (2-tailed) .783 . .960 .624 
N 64 90 71 83 

Leverage Correlation Coefficient -.076 -.006 1.000 .063 
Sig. (2-tailed) .550 .960 . .615 
N 64 71 71 66 

DPR Correlation Coefficient .016 -.055 .063 1.000 
Sig. (2-tailed) .898 .624 .615 . 
N 64 83 66 83 
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