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ABSTRAKSI 


lnvestasi dalam bent uk saham merupakan salah satu alternatif investasi 
keuangan yang tersedia di Bursa Efek Jakarta. Pihak perusahaan (emiten) akan 
memperoleh suatu swnber dana tambahan yang diperlukan untuk kelanc~ran 
kegiatan operasi perusahaan. Pada sisi yang Jain, mvestor. saham Juga 
menginginkan imbalan atas investasi yang berupa capItal gam dan dividen.. .. 

Pendapatan saham yang diharapkan investor tidak terlepas dan Tlsiko. 
Risiko yang relevan untuk diperhitungkan dalam suatu investasi saham adalah 

risiko sistematis (beta). 
Perubahan kondisi perekonomian seperti inflasi dan resesi dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan pada pendapatan pasar saham, sehingga 
keadaan ini akan berpengaruh terhadap pendapatan saham individual. Dengan 
adanya perubahan tersebut menyebabkan peranan beta menjadi penting untuk 
digunakan sebagai indikator pendapatan saham yang diharapkan. 

Tetapi, banyak peneliuan yang menjelaskan bahwa pendapatan saham 
tidak cukup hanya dijelaskan oleh nilai beta saham Artinya, untuk melakukan 
investasi saham harus mempertimbangkan berbagai faklOr lain (selam beta) yang 
diperkirakan dapat mempengaruhi pendapatan sahwn yang diharapkan investor. 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh beta, ukuran 
perusabaan, debt ratio, dan price earmng ratio terhadap pendapatan saham yang 
diperoleh investor. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan variabel tergantung pendapatan saham. Data yang digunakan 
meliputi 40 perusabaan manufaktur yang go public sebelum tahun 1992 dan. 
masih tereatat di Bursa Efek Jakarta pada tahun 1997. 

. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara individual, beta, ukuran 
perusahaan, dan price earning ratio mempunyai pengaruh yang signitikan 
terhadap pendapa:an saham, sedangkan debt ratio tidak mempunyai pengaruh 
yang sIgmfikan. Sedangkan secara simuitan, beta, ukuran perusahaan, debt ratio, 
dan price earning ratio mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
pendapatan saham. Besarnya koefisien determinasi yaitu 42,1%. lni berarti 
masih terdapat variabellain di luar beta, ukuran perusahaan, debt ralio, danprice 
earning ralio yang mempengaruhi pendapatan saham. 
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