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PENDAHULUAN 

Secara finansial tolok ukur kemampuan perusahaan dalam perspektif keuangan 

perusahaan adalah konsep likuiditas , solvabilitas dan rentabilitas. Ketiga konsep tersebut 

secara umum menggambarkan kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka pendek, 

jangka panjang serta kemampuan menghasilkan laba. Konsep tersebut dapat diterapkan 

pada laporan keuangan perusahaan pada umumnya. 

Konsep likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang harus 

dipenuhi dalam jangka pendek. Perusahaan yang mampu memenuhi segala kewajiban 

dikatakan perusahaan tersebut adalah likuid sedangkan bila tidak mampu memenuhi 

kewajibannya dikatakan perusahaan adalah illikuid. Dengan demikian maka likuiditas 

badan usaha berarti kemampuan perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid 

sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajibannya pada saat ditagih. Apabila 

kemampuan membayar tersebut dihubungkan dengan kewajiban untuk operasional 

perusahaan maka dinamakan likuiditas perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan 

apakah perusahaan setiap saat dapat memenuhi pembayaran-pembayaran yang 

diperlukan untuk kelancaran jalannya perusahaan, misalnya untuk membeli bahan baku 

dan membayar gaji pegawai. Likuiditas badan usaha dapat diketahui dari neraca pada 

suatu saat antara lain dengan membandingkan jumlah aktiva lancar (current assets) 

dengan utang lancar (current liabilities), hasil perbandingan tersebut adalah current ratio 

atau working capital ratio. Current ratio ini merupakan ukuran untuk mengukur 

kesanggupan perusahaan untuk memenuhi current obligation nya. Ukuran perbandingan 

current ratio pada umumnya adalah 2 hingga 2,5:1, besaran ukuran tersebut berdasarkan 

pada prinsip prudent atau kehati-hatian tidak berlaku secara mutlak dan umum. Mengapa 

demikian sebutlah perusahaan memiliki perbandingan current ratio sebesar 2:1 dan 

dalam perjalanannya nilai aktiva lancar turun 50% maka perusahaan akan kesulitan 

untuk memenuhi kewajiban utang lancarnya . meski demikian ukuran perbandingan 

current ratio sebesar 2:1 tersebut tidak dapat langsung dikatakan jelek karena masih 

harus dipertimbangkan pada bentuk perusahaan dan aktivitas perusahaan Apabila 

pedoman current ratio 2:1 atau 200% sudah ditetapkan sebagai ratio minimum yang akan 

dipertahankan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan dalam penarikan kredit jangka 

pendeknya juga harus selalu di-dasarkan pada pedoman tersebut. Setiap saat perusahaan 

harus mengetahui berapa kredit jangka pendek maximum yang boleh ditarik supaya 

pedoman current ratio tersebut tidak dilanggar. Batas maximum kredit jangka pendek 

yang boleh diambil supaya melanggar pedoman current ratio tertentu ialah the line of 

credit atau maximum current indebtedness. Selanjutnya apabila mengukur likuiditas 

dengan menggunakan quick ratio atau acid test ratio sebagai alat ukurnya, tingkat 

likuiditas atau acid test ratio dapat diperbesar dengan cara tambahan dana yang 

diperoleh ditambahkan pada elemen-elemen "quick assets" saja tidak ditambahkan pada 

inventory. Apabila suatu perusahaan ingin mempunyai suatu tingkat current ratio 

tertentu maka perusahaan tersebut dapat mengubah-ubah berbagai jumlah aktiva lancar 

dalam hubungannya dengan utang lancarnya. 

Selanjutnya adalah konsep solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya. Dengan kata lain seandainya perusahaan 

tersebut dilikuidasikan maka seluruh aktivanya dapat untuk melunasi seluruh utang dan 

kewajiban yang dimiliki. Di sini letak persoalannya apabila suatu perusahaan itu 
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dilikuidasikan, apakah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut cukup untuk 

memenuhi semua utang-utangnya. 

Suatu perusahaan yang solvabel berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai aktiva 

atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua utangutangnya, tetapi tidak langsung 

bahwa perusahaan tersebut likuid. Sebaliknya perusahaan yang insolvabel atau tidak 

solvabel tidak langsung berarti perusahaan tersebut adalah juga likuid. Baik perusahaan 

yang insolvable maupun yang illikuid, kedua-duanya pada suatu waktu akan menghadapi 

kesulitan keuangan yaitu pada saat harus memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang 

insolvabel tetapi likuid tidak langsung mengalami kesulitan keuangan, tetapi perusahaan 

yang illikuid akan langsung mengalami kesulitan keuangan karena segera menghadapi 

tagihan-tagihan dari krediturnya. Perusahaan yang insolvabel tetapi likuid masih dapat 

bekerja dengan baik. dan sementara itu masih mempunyai kesempatan untuk 

memperbaiki solvabilitasnya. Tetapi apabila usahanya tidak berhasil, maka pada akhirnya 

perusahaan tersebut akan mengalami kesulitan. Untuk menentukan tingkat solvabilitas 

perusahaan tidak berdasarkan pada nilai likuidasi atau nilai penjualan dari aktiva saja, 

melainkan didasarkan kepada nilai yang sebenarnya dari aktiva yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam keadaan operasi atau going concern value. Solvabilitas suatu 

perusahaan dapat diukur dengan membandingkan jumlah aktiva (total assets) dengan 

total utang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Cara lain untuk mengukur 

solvabilitas ialah dengan membandingkan modal sendiri (Net Worth) yang ini merupakan 

kelebihan nilai (excess value) dari aktiva atas utang. Dalam menghitung solvabilitas tidak 

diperhitungkan aktiva tidak berwujud (intangible assets). 

Terakhir adalah konsep rentabilitas. Rentabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan  

antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Dengan kata lain 

rentabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama 

periode tertentu. Cara untuk menilai rentabilitas suatu perusahaan bervariasi dan 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal mana yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya. Apakah yang akan diperbandingkan itu laba yang berasal dari operasi 

atau usaha, atau laba neto sesudah pajak dengan aktiva operasi, atau laba neto sesudah 

pajak diperbandingkan dengan keseluruhan aktiva, ataukah yang akan diperbandingkan 

itu laba neto sesudah pajak dengan jumlah modal sendiri. 

Dengan bervariasi cara dalam penilaian rentabilitas suatu perusahaan, maka tidak 

mengherankan kalau ada beberapa perusahaan yang berbeda-beda dalam cara 

menghitung rentabilitasnya. Yang penting adalah rentabilitas mana yang akan digunakan 

sebagai alat pengukur efisiensi penggunaan modal dalam perusahaan yang bersangkutan 

sanagt bergantung apada jenis dan aktivitas perusahaan Rentabilitas ekonomi ialah 

perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang 

dipergunakan untuk menghasilkan laba tersebut dan dinyatakan dalam persentase. Olah 

karena pengertian rentabilitas sering dipergunakan untuk mengukur efisiensi 

penggunaan modal di dalam suatu perusahaan, maka rentabilitas ekonomi sering pula 

dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja 

di dalamnya untuk menghasilkan laba. 

Modal yang diperhitungkan untuk menghitung rentabilitas ekonomi adalah modal yang 

digunakan dalam perusahaan (operating capital/assets). Dengan demikian maka modal 

yang ditanamkan dalam perusahaan lain atau modal yang ditanamkan dalam surat 
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berharga atau efek kecuali perusahaan-perusahaan kredit tidak diperhitungkan dalam 

menghitung rentabilitas ekonomi. Selanjutnya laba yang diperhitungkan untuk 

menghitung rentabilitas ekonomi hanya laba yang berasal dari operasinya perusahaan net 

operating income. Dengan demikian maka laba yang diperoleh dari usaha-usaha di luar 

perusahaan seperti surat berharga tidak diperhitungkan dalam menghitung rentabilitas 

ekonomi. 

Dalam perkembangannya, rasio keuangan telah sangat luas digunakan dalam beragam 

topik penelitian perihal manajemen risiko keuangan, beberapa diantaranya yang popular 

antara lain topik financial distress, risiko sistematik saham dan portofolio, serta leverage 

korporat. Berikut adalah penjelasan singkat topic popular tersebut. 

Penggunaan Rasio Keuangan Sebagai Prediktor Financial Distress Perusahaan. 

Saat krisis ekonomi 1998, kondisi industri di Indonesia mengalami kesulitan keuangan 

yang buruk. Menurut catatan BPS, yang mengalami pertumbuhan positif hanyalah sektor 

pertanian, sektor gas, listrik dan air bersih, dan pengangkutan dan komunikasi. Sementara 

sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan yang sangat buruk. Data BPS mencatat 

hampir 13% dari sektor ini mengalami kepailitan. Menurut Tambunan yang membuat 

hancurnya sektor ini adalah akibat turunnya kemampuan belanja (purchasing power) 

masyarakat dan lesunya kegiatan-kegiatan ekonomi domestik yang membuat 

menurunnya jumlah permintaan agregat (AD), yang terdiri dari final demand dari 

masyarakat dan intermediate demand dari sektor-sektor ekonomi (termasuk industri itu 

sendiri) terhadap produk-produk manufaktur. Sedangkan dampak melalui sisi penawaran 

agregat (AS) terutama karena tingginya suku bunga pinjaman, terbatasnya kredit dari 

bank, mahalnya bahan-bahan baku impor, dan akibat ditolaknya letter of credit (L/C) 

yang dikeluarkan oleh bank-bank nasional dan bank-bank di luar negeri.  

Perkembangan kinerja industri manufaktur dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

pada pertengahan Mei 2011 yang mengeluarkan hasil perhitungan Produk Domestik 

Bruto (PDB) terbaru. Dalam laporan tersebut, pertumbuhan PDB pada triwulan pertama 

2011 ternyata memang masih terus mengalami perlambatan. Yang patut memperoleh 

perhatian seksama ialah kinerja sektor industri manufaktur. Sektor ini merupakan satu-

satunya yang sepenuhnya mengikuti pola pertumbuhan PDB yang melambat selama 

empat triwulan terakhir. Pada triwulan pertama tahun 2010 industri manufaktur masih 

tumbuh dengan cukup kuat di atas pertumbuhan PDB, yakni 7,1 persen. Namun selama 

sisa tahun 2010 terus melemah, yakni: 4,9 persen pada triwulan kedua, 4,5 persen pada 

triwulan ketiga, dan 2,9 persen pada triwulan keempat. Pada triwulan pertama tahun 

2011 pertumbuhan industri manufaktur kembali terpangkas menjadi hanya 2,0 persen. 

Di dalam sektor industri manufaktur ini, ada empat dari delapan subsektor yang telah 

mengalami pertumbuhan negatif, yaitu: industri tekstil, kulit dan alas kaki; industri kayu 

dan hasil hutan; industri kertas dan percetakan, serta industri semen dan mineral non-

logam. Sementara itu dua subsektor mengalami penurunan pertumbuhan, yakni: industri 

pupuk, kimia, dan karet serta industri peralatan transport dan permesinan. Sedangkan 

dua subsektor sisanya industri makanan, minuman dan tembakau serta industri besi dan 

baja masih berkutat dengan pertumbuhan yang lambat. Dari gambaran tersebut bisa 

disimpulkan bahwa kemerosotan pertumbuhan industri manufaktur terjadi secara 

merata. 
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Tanpa mengenyampingkan peranan penting sektor-sektor lain, kondisi kinerja industri 

manufaktur yang bertambah suram memang harus diwaspadai. Paling tidak ada tiga 

faktor terpenting yang melatarbelakanginya. Pertama, industri manufaktur menghasilkan 

hampir sepertiga output total perekonomian dan sekaligus merupakan penyumbang 

terbesar di dalam PDB. Kedua, sektor ini juga merupakan penyerap utama tenaga kerja di 

sektor formal dan penghasil devisa terbesar dari ekspor nonmigas. Ketiga, sektor industri 

manufaktur paling mencerminkan dinamika perekonomian secara keseluruhan. Denyut 

nadi perekonomian dengan segala permasalahannya secara jelas tergambarkan pada 

pasang-surut industri manufaktur. Faktor-faktor yang membuat buruknya iklim usaha 

dan investasi hampir bisa dipastikan paling banyak dialami oleh pengusaha yang 

bergerak di industri manufaktur. Hal inilah yang menyebabkan banyak perusahaan di 

sektor manufaktur mengalami kesulitan keuangan maupun kepailitan. Bahkan, tidak 

sedikit perusahaan yang terpaksa delisted dari Bursa Efek Jakarta.  

Berdasarkan hasil penelitian Wei (2003) dari total 328 perusahaan yang tercatat di BEJ, 

hanya 20 persen dari jumlah total perusahaan yang mempunyai predikat sangat baik 

(tidak menunjukkan indikasi kesulitan keuangan sama sekali). Sebanyak 66 perusahaan 

ini mewakili hampir 35 persen dari total kapitalisasi pasar di BEJ. Perusahaan seperti 

Unilever, Gudang Garam, HM Sampoerna, dan Ramayana Lestari Sentosa, adalah 

perusahaan-perusahaan berkapitalisasi besar yang masuk ke dalam kategori sangat baik 

ini. Selain itu, ada enam perusahaan atau 2 % dari total perusahaan di BEJ (termasuk di 

dalamnya PT Telkom) yang masuk ke dalam predikat cukup baik. Enam perusahaan ini 

mewakili hampir 18% dari total kapitalisasi pasar di BEJ. Berikutnya ada 17 perusahaan 

atau 5 persen dari perusahaan di BEJ yang mempunyai predikat baik. Dua perusahaan 

besar yang masuk ke dalam kategori ini adalah Indosat dan Indofood. Di ranking 

berikutnya (C+) ada 21 perusahaan (6 persen dari jumlah perusahaan di BEJ yang 

mempunyai predikat sedang. Perusahaan yang mempunyai predikat sedang adalah 

perusahaan yang mempunyai indikasi kesulitan keuangan. Dua perusahaan besar yang 

masuk kedalam kategori ini adalah Astra International dan Semen Gresik Kemudian ada 

26 perusahaan (8 persen dari jumlah perusahaan di BEJ) yang mempunyai predikat C. Ini 

adalah kelompok perusahaan yang menghadapi masalah keuangan yang cukup sulit. Tiga 

perusahaan besar yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Berlian Laju Tanker, 

Indomobil, dan Plaza Indonesia Realty. Selanjutnya ada tiga perusahaan yang mempunyai 

predikat tingkat kesehatan keuangan yang buruk. Inco merupakan salah satu perusahaan 

yang masuk ke dalam kategori ini. Pada level terburuk cukup banyak perusahaan di 

Indonesia yang masuk ke dalam kategori sangat buruk. Hal ini tentu saja sangat 

memprihatinkan karena hampir 30 persen dari total perusahaan yang tercatat di BEJ 

menunjukkan indikasi financial distress atau perusahaan yang sudah bangkrut.  

Prediksi kekuatan keuangan suatu perusahaan pada umumnya dilakukan oleh pihak 

eksternal perusahaan, seperti: investor, kreditor, auditor, pemerintah, dan pemilik 

perusahaan. Pihak-pihak eksternal perusahaan biasanya bereaksi terhadap sinyal distress 

seperti: penundaan pengiriman, masalah kualitas produk, hilangnya kepercayaan dari 

para pelanggan, tagihan dari bank atau kreditur, dan lain sebagainya untuk 

mengindikasikan adanya financial distress, keadaan yang sangat sulit bahkan dapat 

dikatakan mendekati kebangkrutan yang apabila tidak segera diselesaikan akan 

berdampak besar pada perusahaan-perusahaan tersebut dengan hilangnya kepercayaan 

dari stakeholder, yang dialami oleh perusahaan. Dengan diketahuinya financial distress 
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yang dialami oleh perusahaan di harapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki 

situasi ini.  

Analisis rasio keuangan dapat menjadi salah satu alat untuk memprediksi financial 

distress. Laporan keuangan dapat dijadikan dasar untuk mengukur kesehatan suatu 

perusahaan melalui rasio-rasio keuangan yang ada. Kesehatan suatu perusahaan akan 

mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya, distribusi 

aktivanya, keefektifan penggunaan aktivanya, hasil usaha atau pendapatan yang telah 

dicapai, beban-beban tetap yang harus dibayar, serta potensi kebangkrutan yang akan 

dialami. Oleh karena itu, rasio keuangan bermanfaat dalam memprediksi financial distress 

bisnis untuk periode satu sampai lima tahun sebelum bisnis tersebut benar-benar 

bangkrut. (Avianti, 2000)  

Penelitian yang dilakukan oleh Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan 

financial distress sebagai suatu kondisi perusahaan mengalami laba bersih (net income) 

negatif selama beberapa tahun. Sementara studinya Shirata, Platt dan Platt (2002) 

mendefinisikan financial distress sebagai tahapan penurunan kondisi keuangan suatu 

perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Lebih lanjut, Luciana 

(2004) mendefinisikan kondisi financial distress sebagai suatu kondisi dimana 

perusahaan mengalami delisted akibat laba bersih dan nilai buku ekuitas negatif berturut-

turut serta perusahaan tersebut telah di merger. Platt dan Platt (2002) menyatakan 

kegunaan informasi jika suatu perusahaan mengalami financial distress adalah: 1) dapat 

mempercepat tindakan manajemen untuk mencegah masalah sebelum terjadinya 

kebangkrutan; 2) pihak manajemen dapat mengambil tindakan merger atau takeover agar 

perusahaan lebih mampu untuk membayar hutang dan mengelola perusahaan dengan 

lebih baik; 3) memberikan tanda peringatan dini/awal adanya kebangkrutan pada masa 

yang akan datang.  

Dalam penelitian yang terdahulu, untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan 

mengalami financial distress dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti: Hill et al. 

(1996) menggunakan adanya pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan 

pembayaran deviden; Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994) menggunakan interest 

coverage ratio untuk mendefinisikan financial distress; Whitaker (1999) mengukur 

financial distress dengan cara adanya arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang 

saat ini; John, Lang dan Netter (1992) mendefinisikan financial distress sebagai perubahan 

harga ekuitas. Sementara dalam penelitian yang dilakukan Pasaribu (2008) penetapan 

financial distress perusahaan mengacu pada enam indikator yaitu: 1) Perusahaan yang 

memiliki nilai EVA negatif; 2) Perusahaan yang rasio asset turn over-nya sebesar 40%; 3) 

Perusahaan yang rasio current rasio-nya sebesar 50%; 6) Perusahaan yang rasio gross 

profit margin-nya sebesar 19%; 7) Perusahaan yang rasio debt to total asset-nya sebesar 

66%; 8) Perusahaan yang rasio debt to equity-nya sebesar 11,7%. Hasil dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa: 1) Model current ratio dan asset turn over memiliki tingkat daya 

klasifikasi sampel yang tinggi yaitu sebesar 98,08% dan 91,67%; 2) Aspek kinerja 

likuiditas dan solvabilitas perusahaan ternyata berpengaruh signifikan dalam 

memprediksi financial distress. 

Dimensi subjektivitasnya kemudian, seberapa besar informasi hasil prediksi financial 

distress ini ditindaklanjuti oleh kalangan stakeholder. Misalnya pada perusahaan publik 

sendiri, siapa saja yang berkepentingan atas distress-atau non-distress nya suatu emiten. 
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Jawabnya adalah multipihak. Dari kepentingan pemerintah misalnya, tentu pemerintah 

berkepentingan agar perusahaan public tersebut mengalami kesulitan keuangan, karena 

kalau sampai perusahaan tersebut bangkrut tentu beban tambahannya tidak sedikit baik 

dari perspeksif ekonomi ataupun social. Bagi kalangan perbankan, sudah pasti tidak ingin 

kredit yang diberikannya berstatus macet hingga akhirnya gagal-bayar. 

Faktor Fundamental Keuangan dan Risiko Sistematis 

Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan jangka 

panjang dengan menjual saham maupun obligasi. Perusahaan akan menerbitkan surat – 

surat berharga dan kemudian menjualnya ke pihak yang menyediakan dana (investor). 

Pasar modal saat ini dipandang sebagai sarana efektif untuk mempercepat pembangunan 

suatu negara. Berinvestasi di pasar modal pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh 

return, tetapi investor juga harus berani menanggung risiko dari investasi yang 

ditanamkannya.  

Sebelum melakukan investasi di pasar modal, investor akan mengumpulkan sebanyak 

mungkin informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan investasi. Informasi yang 

bersifat fundamental dan teknikal dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi 

return, resiko atau ketidakpastian, jumlah, waktu, dan faktor lain yang berhubungan 

dengan aktivitas investasi. Informasi yang dapat dijadikan landasan bagi investor dalam 

menentukan investasi antara lain harga saham, kinerja perusahaan dan lingkungan 

ekonomi makro seperti perubahan suku bunga tabungan dan deposito, kurs valuta asing, 

serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang dikeluarkan pemerintah turut 

berpengaruh pada fluktuasi harga dan volume perdagangan pada pasar modal yang 

efisien (Manullang, 2004).  

Dengan asumsi para pemodal rasional maka aspek fundamental menjadi dasar penilaian 

(basic valuation) yang utama bagi seorang fundamentalis. Nilai saham dapat mewakili 

nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saham, tapi juga harapan akan 

kemampuan perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan di kemudian hari. Faktor-

faktor fundamental tersebut dapat berupa Leverage, Price Earning Ratio (PER), Return on 

equity (ROE) (Zubaidi Indra, 2006), serta Current Ratio (CR) (Ahim Abdurahim, 2003).  

Ketidakpastian merupakan unsur inti dari investasi, sehingga investor harus 

mempertimbangkan ketidakpastian ini sebagai risiko investasi Risiko dari sekuritas 

berupa risiko spesifik dan risiko sistematik. Risiko spesifik dapat dihilangkan dengan 

membentuk portofolio yang baik. Risiko sistematik tidak dapat dihilangkan dengan 

membentuk portofolio yang baik. Risiko sistematik dapat terjadi dikarenakan faktor 

ekonomi makro, industri, dan karakteristik perusahaan. Salah satu ukuran dari risiko 

sistematik dalam investasi pasar modal adalah Beta.  

Jika investor ingin mengetahui resiko suatu saham dalam portofolio yang dideversifikasi 

secara baik, maka investor harus mengukur kepekaan saham tersebut terhadap 

perubahan-perubahan pasar. Kepekaan tingkat keuntungan terhadap perubahan-

perubahan pasar biasa disebut sebagai Beta. Pergerakan Beta saham ditentukan dari 

pergerakan harga saham harian perusahaan.  

Penelitian yang lain dilakukan oleh Dodie Setio Wibowo, Imam Ghozali, dan Waridin 

(2002) yang menganalisis tentang Analisis Risiko Sistematik Saham Biasa yang 
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Dikeluarkan Dari Lantai Bursa (Studi Empiris di Bursa Efek Jakarta), di mana hasil 

penelitian menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen saja yang 

berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematik yaitu deviasi standar return saham dan 

korelasi return saham.  

Penelitian yang dilakukan oleh Abdurahim (2003), melakukan pengujian terhadap 

pengaruh aspek fundamental perusahaan terhadap Beta saham. Kesimpulan yang 

diperoleh adalah CR, asset size dan earning variability memengaruhi Beta saham. 

Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Setiawan (2004), di mana dari pengujian diperoleh 

kesimpulan bahwa pada periode sebelum krisis moneter menunjukkan rasio Asset 

growth, Total Asset Turnover dan ROE mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

Beta saham, sedangkan pada periode selama krisis moneter menunjukkan faktor 

fundamental yang berpengaruh adalah leverage. Jadi pada periode selama krisis moneter 

perhatian lebih banyak ditunjukkan pada rasio hutang dan modal. Semakin besar nilai 

rasio hutang terhadap modal, maka semakin tinggi risiko investasi yang ditanggung oleh 

investor. Zubaidi Indra (2006) dalam penelitiannya menyimpulkan faktor – faktor 

fundamental seperti Leverage, ROE, EPS, PER dan OPM mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap resiko sistematis.  

Faktor Fundamental  

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental ekonomi 

suatu perusahaan. Teknik ini menitikberatkan pada rasio finansial dan kejadian – 

kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja keuangan 

perusahaan. Analisis fundamental berkaitan dengan penilaian kinerja perusahaan, 

tentang efektifitas dan efisiensi perusahaan dalam mencapai sasarannya. Untuk 

menganalisis kinerja perusahaan dapat digunakan rasio keuangan yang terbagi dalam 

empat kelompok, yaitu rasio likuiditas, aktivitas, hutang, dan profitabilitas (Lukman 

Syamsuddin, 2010; 68).  

Dengan analisis tersebut, para analis mencoba memperkirakan harga saham di masa 

mendatang dengan mengestimasi nilai dari faktor – faktor fundamental yang 

memengaruhi harga saham di masa yang akan datang. Umumnya faktor-faktor 

fundamental yang diteliti adalah nilai pasar, Current ratio (CR), Return On Asset (ROA), 

Return On Equity (ROE), Book Value (BV), Debt Equity Ratio (DER), Debt Asset Ratio (DAR), 

Deviden Earning, Price Earning Ratio (PER), Deviden Payout Ratio (DPR), Deviden Yield, 

dan likuiditas saham. Pada penelitian ini, faktor fundamental yang digunakan dalam 

menganalisis yakni CR, Leverage, ROE dan PER.  

Risiko Saham  

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan. Investor selalu 

menghadapi dua masalah di dalam berinvestasi yaitu return dan risiko. Return dan risiko 

merupakan dua hal yang tidak terpisah, karena pertimbangan suatu investasi merupakan 

trade-off dari kedua faktor ini. Return dan risiko mempunyai hubungan yang positif, 

semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar return yang harus 

dikompensasikan (Jogiyanto Hartono, 2010).  
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Investor akan selalu mencari portofolio optimum yang menawarkan expected return 

maximal pada tingkat risiko yang minimum. Risiko sering kali disinonimkan dengan 

ketidakpastian karena risiko mengacu pada adanya variasi nilai antara yang diperkirakan 

dengan nilai yang di observasi. Resiko suku bunga, resiko pasar, resiko inflasi, risiko 

bisnis, risiko finansial, risiko likuiditas, risiko nilai tukar mata uang dan risiko negara 

merupakan beberapa sumber resiko yang dapat memengaruhi besarnya risiko suatu 

investasi. Menurut Husnan (1998) risiko dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu :  

1. Risiko sistematik (Systematic Risk) adalah risiko yang selalu ada dan tidak bisa 

dihilangkan dengan diversifikasi, karena fluktuasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor 

makro yang dapat memengaruhi pasar secara keseluruhan. Systematic Risk sering disebut 

dengan market risk karena fluktuasi risiko ini disebabkan oleh karena faktor kondisi 

perekonomian, kebijakan pajak dan kondisi sosial politik.  

2. Risiko tidak sistematik (Unsystematic Risk) adalah risiko yang dapat dihilangkan 

dengan diversifikasi. Unsystematic Risk tidak terkait dengan perubahan pasar secara 

keseluruhan tapi dipengaruhi oleh faktor mikro spesifik perusahaan seperti market share, 

jajaran manajemen dan laba tahunan. Unsystematic Risk dapat dihindari dengan cara 

melakukan diversifikasi atas portofolio yang dimiliki oleh investor.  

Risiko Sistematik  

Beta (β) suatu sekuritas mampu menunjukan risiko sistematik yang tidak dapat 

dihilangkan karena diversifikasi. Investor harus mampu menghitung risiko sistematik 

dari suatu investasi untuk menentukan investasi yang terbaik. Untuk menghitung 

besarnya risiko, metode yang digunakan adalah menghitung varians dan standar deviasi 

yang mengukur penyimpangan nilai yang terjadi dengan nilai return yang diharapkan. 

Menurut Brealey dan Myers (1999) Beta digunakan untuk mengukur sensitifitas dari 

individual saham terhadap risiko pasar. Kontribusi dari suatu saham terhadap resiko dari 

suatu portofolio tergantung dari bagaimana saham tersebut dipengaruhi oleh pergerakan 

pasar. Beta merupakan ukuran risiko yang berasal dari hubungan antara tingkat 

keuntungan saham dengan pasar. Beta historis dapat dihitung dengan menggunakan data 

historis berupa data pasar (return sekuritas dan return pasar). Beta akutansi dapat 

dihitung mengunakan data akuntansi (laba – laba perusahaan dan laba indeks pasar) dan 

Beta fundamental dapat dihutung mengunakan data fundamental (menggunakan variabel 

– variabel fundamental).  

Faktor-faktor yang diidentifikasikan memengaruhi nilai Beta adalah (Husnan, 2003): 

1. Cyclicality. Faktor ini menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan dipengaruhi oleh 

conjunctur perekonomian. Ketika kondisi perekonomian membaik, semua perusahaan 

akan merasakan dampak positif. Pada saat resesi, semua perusahaan akan terkena 

dampak negatif dan yang membedakan adalah intensitasnya. Ada perusahaan yang 

membaik pada saat perekonomian membaik, tetapi ada pula yang hanya sedikit 

terpengaruh.  

2. Operating Leverage. Faktor ini menunjukkan proporsi biaya perusahaan yang 

merupakan biaya tetap, yaitu biaya yang tidak ikut berubah ketika perusahaan merubah 

tingkat aktivitasnya. Semakin besar proporsi biaya tetap, akan semakin besar operating 
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leverage-nya. Perusahaan yang memiliki operating leverage tinggi akan cenderung 

memiliki nilai Beta yang tinggi, dan sebaliknya.  

3. Financial leverage. Perusahaan yang menggunakan hutang adalah perusahaan yang 

mempunyai financial leverage. Semakin besar proporsi hutang yang dipergunakan, akan 

semakin besar financial leverage-nya. Semakin besar proporsi hutang, maka pemilik 

modal akan menanggung resiko yang semakin besar.  

Beta dihitung menggunakan rumus (Jogiyanto Hartono,2010:383): 

� �  �����	�
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� � 1       
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dimana :  
Xt = observasi t pada variable X  
X = rata-rata contoh nilai untuk variable Xt  
T = urutan observasi pada contoh  

Covariance  

Pengertian covariance adalah tingkat hubungan antara return dua aktiva yang berbeda 
mengalami perubahan atau memiliki pengaruh secara bersamaan. Covariance adalah 
suatu ukuran absolute yang menjumlahkan sejauh mana return dari dua sekuritas 
mempunyai kecenderungan bergerak bersama-sama. Covariance tidak dinyatakan 
dalam unit tertentu, seperti rupiah atau persentase. Covariance bisa berbentuk angka 
positif, negatif ataupun nol. Secara matematis rumus untuk menghitung Covariance dua 
buah sekuritas A dan B adalah (Tandelilin, 2010) 

!"# � �$%",&'�%",&�($%),&'�%#,&�(*+&
,
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dimana :  
σAM = covariance antara sekuritas A dan B  
RA,i = return sekuritas A pada saat i  
E(RA) = nilai yang diharapkan dari return sekuritas A  
n = jumlah hasil sekuritas yang mungkin terjadi pada periode tertentu  
pri = probabilitas kejadian return ke-i 

Beta mengambarkan perubahan return pasar sebesar X%, yang akan berpengaruh 

terhadap return sekuritas sebesar X%. Jika β > 1 berarti saham cenderung naik dan turun 

lebih tinggi dibandingkan perubahan pasar. Jika β < 1 berarti saham cenderung turun atau 

naik lebih rendah dibandingkan perubahan pasar. Beta banyak digunakan sebagai ukuran 

resiko karena dalam berbagai penelitian empiris, Beta relatif cukup stabil sehingga 

memungkinkan penggunaan data historis sebagai prediktor Beta di masa akan datang. 
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Pengaruh Beta Saham Terhadap Tingkat Pengembalian Saham  

Hubungan antara keuntungan yang diharapkan dan risiko dari investasi mempunyai 

hubungan yang searah positif dan berbanding lurus. Hal ini dimaksudkan bahwa semakin 

besar keuntungan yang diharapkan maka semakin besar pula risiko yang ditanggungnya, 

begitu pula sebaliknya. Hubungan positif ini hanya terjadi pada return ekspektasi atau 

keuntungan yang diharapkan atau expected return (before the fact) yaitu untuk return 

yang belum terjadi. Sedangkan untuk pasar tidak rasional, return realisasi yang tinggi 

belum tentu memiliki risiko yang tinggi. Bahkan keadaan sebaliknya dapat terjadi 

(Jogiyanto, 2003). Dalam teori Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang dikembangkan 

oleh Sharpe dan Litner (1995) dalam Husnan (2004) digunakan untuk menentukan 

berapa tingkat keuntungan yang layak dari suatu investasi sehubungan dengan risiko 

yang akan dihadapi. Return dan risiko disini digambarkan dalam suatu bentuk security 

market line, dimana sumbu tegak mewakili expected return dan sumbu datar mewakili 

risiko yang diukur dengan beta. Model ini memungkinkan untuk menentukan pengukur 

risiko, relevan dan bagaimana korelasi antara risiko tiap aset apabila pasar modal dalam 

keadaan seimbang. 

Hubungan antara Beta Saham dengan Risiko Keuangan dan Risiko Operasional 

Market risk merupakan merupakan risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening 

administratif yang diakibatkan oleh perubahan atau pergerakan variabel pasar antara lain 

tingkat suku bunga, kurs valuta asing, saham dan komoditi (Mauraga, 2011). Dalam 

mengelola risiko sistematis suatu perusahaan, terdapat suatu hubungan yang 

menunjukkan keterkaitan antara risiko operasional dan risiko keuangan. Hawawini dan 

Viallet (1999) menjelaskan bahwa financial risk dijabarkan melalui hubungan antara laba 

bersih setelah pajak (EAT) dengan laba sebelum pajak (EBIT). Demikian dengan risiko 

operasional dicerminkan melalui hubungan antara laba sebelum pajak dengan penjualan. 

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa risiko ekonomi merupakan risiko yang dihadapi 

oleh semua perusahaan yang merupakan gabungan dari risiko keuangan dan risiko 

operasional sebagai risiko bisnis. Penelitian yang dilakukan oleh Mandelker dan Rhee 

(1984) menghasilkan analisis bahwa risiko bisnis adalah ditentukan oleh proporsi pasar 

yang berhubungan dengan ketidakpastian permintaan. Rhee menggolongkan risiko 

sistematis menjadi 3 komponen: risiko keuangan, risiko operasional, dan risiko bisnis. 

Mandelker menunjukkan bahwa pengukuran risiko operasional dan risiko finansial dapat 

diukur melalui penggunaan degree of operating leverage (DOL) dan degree of financial 

leverage (DFL). 

Pengaruh Return on Equity terhadap Beta Saham 

ROE memberikan informasi seberapa efisien suatu perusahaan dalam melakukan 

kegiatan usahanya. Semakin tinggi ROE semakin baik keadaan suatu perusahaan 

(Syamsudin, 2009). Perusahaan yang berada dalam kondisi baik akan cenderung mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh para investornya, dengan tingkat 

resiko yang seminimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan variabel ini memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap beta saham selaku variabel terikat. 
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Pengaruh Earning per Share terhadap Beta Saham 

Earning Per Share (EPS) merupakan komponen penting pertama yang harus 

diperhatikan dalam analisis perusahaan. Informasi EPS suatu perusahaan menunjukkan 

besarnya laba bersih perusahaan yang siap dibagikan untuk semua pemegang saham 

perusahaan (Kasmir, 2008). Perusahaan yang memiliki nilai EPS besar diharapkan akan 

memberi keuntungan yang besar pula bagi para investor, namun demikian, perlu 

diperhatikan bahwa saham yang memiliki tingkat keuntungan tinggi juga memiliki tingkat 

risiko yang tinggi. 

Pengaruh Assets Growth terhadap Beta Saham 

Perusahaan dengan tingkat aktiva yang tinggi dapat dianggap mempunyai risiko yang 

tinggi terhadap beta, karena perusahaan yang mempunyai laju pertumbuhan tinggi harus 

dapat menyediakan modal yang cukup untuk membiayai pertumbuhannya. Makin besar 

kebutuhan dana untuk membiayai pertumbuhannya, perusahaan tersebut cenderung 

menahan sebagian besar dari keuntungan atau laba investasi dengan batasan-batasan 

tertentu. Risiko kegagalan dari pertumbuhan perusahaan akan menyebabkan aktiva 

perusahaan berkurang, yang akan ditanggung oleh pemegang saham. 

Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap Beta Saham 

DER biasa digunakan untuk mengukur tingkat penggunaan hutang terhadap total 

shareholder’s equity yang dimiliki perusahaan. Rasio ini juga menunjukkan pentingnya 

dari sumber modal pinjaman (relative importance of borrowed fund) dan tingkat 

keamanan yang dimilki kreditor. Semakin kecil rasio ini berarti semakin kecil jumlah 

pinjaman yang digunakan untuk membiayai aktiva perusahaan (Slamet, 2003). Dengan 

demikian, DER diprediksi memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat resiko saham. 

Pengaruh Price Earning Ratio (PER) terhadap Beta Saham 

Pendekatan price earning ratio ini merupakan pendekatan yang cukup popular dipakai di 

kalangan analisis saham dan praktisi saham. Menurut Manurung (2004:26) “secara teknis 

PER adalah hasil bagi antara harga saham dan laba bersih per saham”. Harga saham di 

pasar merupakan harga yang berlaku, sedangkan laba bersih merupakan laba bersih per 

saham proyeksi tahun berjalan. PER dipergunakan oleh berbagai pihak atau investor 

untuk membeli saham. Investor akan membeli suatu saham perusahaan dengan PER yang 

kecil, karena PER yang kecil menggambarkan laba bersih per saham yang cukup tinggi 

dan harga yang rendah. 

Pengaruh Operating Profit Margin (OPM) terhadap Beta Saham 

Operating Profit Margin memberikan informasi tetang bagaimana manajer dan 

operasionalisasi bisnis berjalan. Operating Profit Margin membandingkan pendapatan 

bersih perusahaan dengan total pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin 

tinggi OPM memperlihatkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam jumlah 

yang cukup besar, sehingga tingkat resiko dapat diminimalkan. Dengan demikian OPM 

diprediksi memiliki pengaruh yang negatif terhadap beta saham. Penelitian yang 

membuktikan berpengaruhnya OPM terhadap beta saham adalah Indra (2006). 
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Tinjauan Empiris 

Usaha untuk meneliti faktor-faktor yang memengaruhi Beta dilakukan oleh Gudono dan 

Nurhayati (1999), variabel-variabel yang digunakan adalah Beta akuntansi, dividend 

payout, growth, Debt to Total Asset, likuiditas, size, dan earning in variability. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Beta akuntansi, dividend payout, growth, dan Debt to Total 

Asset mempunyai hubungan yang negatif terhadap risiko sistematik. Sedangkan likuiditas, 

size, dan earning in variability mempunyai hubungan yang positif terhadap risiko 

sistematik. 

Dian (2003) mencoba mengidentifikasi apakah variabel Asset Growth, Size, Operating Debt 

To Total Asset, dan likuiditas akan memengaruhi Beta pada perusahaan yang terdaftar di 

JSX sejak Januari 1993. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa variabel Asset Growth dan 

Operating Debt to Total Asset mempunyai hubungan positif dengan risiko sistematik 

saham. Size dan likuiditas mempunyai hubungan negatif dengan risiko sistematik saham. 

Tandelilin (1997) meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi risiko sistematik 

pada beberapa saham di Bursa Efek Jakarta. Variabel fundamental yaitu menggunakan 20 

rasio keuangan yang digolongkan menjadi rasio likuiditas, rasio Debt to Total Asset, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

fundamental secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Beta, 

sedangkan faktor ekonomi makro seperti PDB, tingkat inflasi dan tingkat suku bunga 

pengaruhnya tidak signifikan dengan risiko sistematik. 

Hasil penelitian Elly dan Indriantoro (1999) pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta menyebutkan bahwa dividend payout dan size mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap Beta saham, sedangkan variabel Asset Growth, Leverage, Likuiditas, 

Beta akuntansi, dan Variability In Earnings mempunyai pengaruh negatif terhadap Beta 

saham. Abdurahim (2003) dalam penelitiannya berjudul Pengaruh Current ratio, Asset 

size, dan Earnings Variability terhadap Beta menyimpulkan faktor Current ratio, asset size, 

earning variability mempengaruhi Beta saham. Indra (2006) dalam penelitiannya 

menyimpulkan faktor-faktor fundamental seperti Leverage, ROE, EPS, PER dan OPM 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap resiko sistematik. 

Usaha untuk mengkaji hubungan faktor fundamental dengan Beta dilakukan oleh 

Indriastuti (2001) yang menunjukkan bahwa Beta saham perusahaan dipengaruhi oleh 

faktor fundamental perusahaan yang bersangkutan, baik periode sebelum krisis maupun 

selama krisis. Hal ini terbukti adanya variabel independen (Likuiditas, Financial Debt to 

Total Asset, Asset Growth) yang memengaruhi Beta secara signifikan. 

Penelitian dilakukan oleh Wibowo, Ghozali, dan Waridin (2002) menganalisis tentang 

Analisis Risiko Sistematik Saham Biasa yang Dikeluarkan Dari Lantai Bursa (Studi Empiris 

di Bursa Efek Jakarta). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua variabel independen 

yang berpengaruh signifikan terhadap risiko sistematik yaitu deviasi standar return 

saham dan korelasi return saham. Penelitian yang lainnya dilakukan oleh Setiawan 

(2004), hasil pengujian yang dilakukan menyimpulkan bahwa pada periode sebelum 

krisis moneter menunjukkan rasio Asset Growth, Total Asset Turnover dan ROI 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap Beta saham. Sedangkan periode selama krisis 

moneter menunjukkan faktor fundamental yang berpengaruh adalah leverage. Semakin 

besar nilai rasio hutang terhadap modal, maka semakin tinggi risiko investasi yang 
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ditanggung oleh investor. Perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dilakukan adalah kategori perusahaan yang digunakan serta periode 

tahun penelitian. 

Uji Empiris Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Saham  

Berikut adalah hasil kalkulasi empiris faktor-faktor yang mempengaruhi risiko saham LQ-

45 di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2009-Desember 2010: 

 

RISIKO SAHAM AALI 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .996a .993 .989 .0004998 2.500 
a. Predictors: (Constant), RISK_EUR, SBI3M, RISK_MEDC, RISK_ASII, RISK_ASGR, 
RISK_IHSG, INFLASI, RISK_USD 
b. Dependent Variable: RISK_AALI 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .001 8 .000 252.509 .000b 

Residual .000 15 .000   
Total .001 23    

a. Dependent Variable: RISK_AALI 
b. Predictors: (Constant), RISK_EUR, SBI3M, RISK_MEDC, RISK_ASII, RISK_ASGR, 
RISK_IHSG, INFLASI, RISK_USD 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.002 .001  -2.705 .016   
RISK_IHSG .759 .038 .780 19.750 .000 .315 3.173 
RISK_MEDC .046 .011 .124 4.132 .001 .546 1.833 
RISK_ASGR .084 .026 .097 3.277 .005 .558 1.792 
RISK_ASII .042 .013 .095 3.209 .006 .560 1.787 
INFLASI -.012 .004 -.118 -2.793 .014 .277 3.613 
SBI3M .020 .012 .087 1.699 .110 .188 5.316 
RISK_USD .115 .084 .075 1.367 .192 .163 6.116 
RISK_EUR -.073 .087 -.040 -.842 .413 .218 4.597 

a. Dependent Variable: RISK_AALI 
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RISIKO SAHAM ADMG 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .891a .794 .736 .0039331 2.613 
a. Predictors: (Constant), RISK_SULI, RISK_UNTR, RISK_EUR, RISK_INDF, RISK_PHP 
b. Dependent Variable: RISK_ADMG 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .001 5 .000 13.845 .000b 

Residual .000 18 .000   
Total .001 23    

a. Dependent Variable: RISK_ADMG 
b. Predictors: (Constant), RISK_SULI, RISK_UNTR, RISK_EUR, RISK_INDF, RISK_PHP 

 
 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .024 .004  6.029 .000   
RISK_INDF .345 .055 .976 6.282 .000 .475 2.105 
RISK_UNTR .296 .082 .402 3.591 .002 .916 1.092 
RISK_EUR -4.307 .963 -1.445 -4.472 .000 .110 9.109 
RISK_PHP 3.100 .852 1.128 3.639 .002 .119 8.386 
RISK_SULI -.298 .115 -.364 -2.585 .019 .578 1.730 

a. Dependent Variable: RISK_ADMG 
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RISIKO SAHAM ANTM 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .845a .714 .589 .0139993 1.815 
a. Predictors: (Constant), RISK_SMCB, RISK_KLCI, SBI3M, RISK_INDF, 
RISK_HANGSENG, RISK_IHSG, INFLASI 
b. Dependent Variable: RISK_ANTM 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .008 7 .001 5.702 .002b 

Residual .003 16 .000   
Total .011 23    

a. Dependent Variable: RISK_ANTM 
b. Predictors: (Constant), RISK_SMCB, RISK_KLCI, SBI3M, RISK_INDF, RISK_HANGSENG, 
RISK_IHSG, INFLASI 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .038 .023  1.598 .130   
RISK_IHSG -1.773 1.261 -.393 -1.407 .179 .230 4.356 
INFLASI -.254 .134 -.540 -1.892 .077 .220 4.549 
SBI3M .495 .335 .462 1.476 .159 .183 5.470 
RISK_HANGSENG -6.131 1.857 -.624 -3.302 .005 .500 1.999 
RISK_KLCI -2.385 2.277 -.180 -1.047 .310 .604 1.656 
RISK_INDF .819 .222 .812 3.684 .002 .368 2.716 
RISK_SMCB 1.158 .391 .650 2.964 .009 .372 2.691 

a. Dependent Variable: RISK_ANTM 
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RISIKO SAHAM ASII 

 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 .812a .660 .479 .0076193 2.302 
a. Predictors: (Constant), RISK_UNSP, INFLASI, RISK_HANGSENG, RISK_EUR, 
RISK_KLCI, RISK_AALI, SBI3M, RISK_USD 
b. Dependent Variable: RISK_ASII 

 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .002 8 .000 3.640 .015b 

Residual .001 15 .000   
Total .003 23    

a. Dependent Variable: RISK_ASII 
b. Predictors: (Constant), RISK_UNSP, INFLASI, RISK_HANGSENG, RISK_EUR, RISK_KLCI, 
RISK_AALI, SBI3M, RISK_USD 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Toleranc

e VIF 

1 

(Constant) .001 .014  .090 .930   
INFLASI -.018 .070 -.079 -.255 .802 .236 4.245 
SBI3M .260 .173 .502 1.508 .152 .204 4.893 
RISK_HANGSENG -1.829 1.002 -.385 -1.827 .088 .509 1.964 
RISK_KLCI .498 1.392 .078 .357 .726 .478 2.090 
RISK_USD -1.321 1.458 -.385 -.906 .379 .126 7.966 
RISK_EUR .649 1.303 .158 .498 .626 .225 4.441 
RISK_AALI 2.586 .699 1.152 3.697 .002 .233 4.284 
RISK_UNSP -.633 .335 -.390 -1.891 .078 .534 1.873 

a. Dependent Variable: RISK_ASII 
 
 


