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ABSTIlAKSI 

Investasi dalam bentuk saham merupakan salah satu alternatif investasi 
keuangan yang tersedia di Bursa Efek dan dapat dilakukan oleh masyarakat 
umum. Di satu sisi, pihak perusahaan yang meneroitkan saham dan 
mencatatkannya di Bw-sa Efek ak:an memperoleh suatu somber dana tambahan 
yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan operasi perusahaan. Pada sisi yang 
lain, investor saham juga menginginkan imbalan atas investasi yang 
dilaksanakannya. hnbalan yang diperoleh itu disebut juga hasil pengembalian 
(return) saham. Unsm.--unsm.- yang membentuk basil pengembalian saham ada dua 
meliputi capital gain dan dividen. Perusahaan yang memiliki keculrupan modal 
diharapkan mampu melakukan aktivitas operasinya dengan baik dan efisien, 
sehingga capital. gain meningkat dan perusahaan mampu untuk memberika.n 
dividen yang tinggi kepada para pemegang sahamnya. 

Penelitian ini menggunakan data-data dari S7 buah perusahaan industri 
manuf8ldur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode 1994, 
1995. 1996. dan 1997. Data-data yang diperoleh, laIu ditabulasikBn sedemikian 
rope. hi.ngga diperoleh data-data satu variabel tergantung, yaitu basil pengembalian 
saham Berta sekumpulan data dua variabel bebas, yaitu ukm-an besamya 
perusahaan dan rasio BFlME. Metode regresi linier berpnda yang digunakan 
sebagai teknik analisa penelitian ini menunjukkan basil bahwa temyata ukuran 
besamya perusabaan dan rasio BFJME me.miliki pengaruh yang signifikan 
teIhadap hasil pengembalian saham, walaupun nilai R2-nya cukup kecil, yaitu 
sebesar 8,3 %. Hasil aoalisa juga memperlihatkan bahwa ukuran besamya 
perusahaan mempunyai hubungan negatif; sedanglean rasio BFlME hubungannya 
positif dengan basil pengembaIian saham. Ini berarti bahwa semakin kecil ukuran 
besamya perusabaan semakin besar hasil pengembaIian sahamnya, demikian pula 
sebaliknya. Dan, semakin besar rasio BFJME semakin besar pula basil 
pengembalian yang dinikmati oleh para pemegang sahamnya 
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