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ABSTRAKSI 

Ftnelitian ini bertujuali untuk menjelaskan pengaruh leverage keuangan, 
leverage operasi dan ukuran perusahaan terhadap risiko sistematis saham. Penelitian 
inl menggunakan 57 sampel saham perusahaan manufaktur dengan periode peneJitian 
tahun 1998-2000. Risiko sistematis diukur dengan beta dan untuk mengukur besar 
kecilnya beta menggunakan single index model. Variabel/everage keuangan diukur 
dengan degree offinancial leverage, variabelleverage operasi diukur dengan degree 
of operating leverage dan ukuran perusahaan diukur dengan log penjualan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel leverage keuangan, 
leverage operasi dan ukuran perusahaan terhadap risiko sistematis saham, 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji t untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dan uji F untuk 
mengetahui pengaruh vanabel bebas secara bersama-sama terhadap vanabel terikat. 

Berdasarkan hasil pene\itian,diperoleh adanya pengaruh yang signifikan baik 
secara individu maupun seeara bersama-sama dad kedua variabel bebas terhadap 
variabel terikat Nilai uji t untuk variaool/everage keuangan sebesar 6,701, leverage 
operasi sebesar 5,565 dan nilai uji t untuk variabel ukuran perusahaan sebesar 2,984. 
Untuk nilai uj! F menunjukkan nilai 29.133 yang jauh Jebih besar daTi nilai F tabel. 
Koefesien determinasi (R2) yang dihasilkan oleh model regres! ini seoosar 0,344 atau 
dapat diartikan sumbangan pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat 
seoosar 34,4 %, sedangkan 65,6 % dijelaskan oleh faktor lain di luar model regres!. 


