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RINGKASAN ISI:

Penelitian ini membahas tentang pengaruh risiko terhadap
tingkat hasil saham pada badan usaha - badan usaha yang go ptbtic di
PT Bursa Efek Jakarta. Latar betakang pemilihan judul ini adalah
karena investasi saham adalah merupakan salah satu jenis investasi
yang berkembang pesat di Indonesia dan karena investasi saham
adalah investasi yang berisiko, dimana tidali setiap investor bersedia

menginvestasikan dananya pada investasi saham. Tahun lggg jumlah

badan usaha 1'ang telah go public di pT Bursa Efek Jakarta adalah 24

badan usaha. Tahun 1994jumlah badan usaha yang telah go pttblic di

PT Bursa Elek Jakarta meningkat menjadi 221 badan usaha.

Walaupun pasar modal Indonesia telah berkembang pesat, tetapi

masih banl ak investor di Indonesia yang tidak bersedia

menginvestasikan dananya pada investasi sahan.r karena mereka

beranggapan investasi saham adalah investasi yang berisiko sehingga

investor takut mengalami kerugian yang besar. Hal ini mendorong

penelit i untuk melakukan penelit ian mengenai pengamh risiko

terhadap tingkat hasil pada investasi saham.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat

mernberikan infornrasi pada investor mengenai pengaruh risiko

terhadap tingkat hasil saharn pada investasi saham di PT Bursa Elek

.lakarta sehingga inl'cstor dapat menganrbil kcputusan irrvcstasi 1'rng
tepat untuk meningkatkan kemakmurannya.

Teknik pengambilan sarupel dalam penelit ian ini adalah

dengan Clustered Proportional Random Sampling, din.rana populasi

yang ada dibagi nenjadi kelompok-kelonrpok berdasarkan jenis



industrinla dan kemudian dilakukan pengambilan sampel secara acak
dengan proporsi sebesar 0,40 pada industri-industri yang ada.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
perhitungan rata - rata, menggunakan regresi linier dari risiko saham
sebagai variabel independen dan tingkat hasil saham sebagai variabel

dependen. Regesi linier al,lan memperoleh intercept, slope. koefisien

korelasi dan koefisien determinasi. uji hipotesis dalam penelitian ini

adalah menguji pengaruh risiko saham terhadap tingkat hasil saham

dengan cara mengu-ji koehsien kemiringan dari hasit regresi.

WaktLr yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pada

tahun 1992 sampai dengan tahun 1995. Obyek penelitian ini adalah

badan usaha - badan usaha yang go public di pT Bursa Efek Jakana

pada per iode 1992 -  1995.

Penelit ian ini menghasilkan beberapa pokok hasil penelit ian.

Pertama, terdapat pengaruh antara risiko saham yang diukur dengan

beta saham terhadap tingkat hasil sahant, dimana semakin besar risiko

saham yang diukur dengan beta akan mengakibatkan tingkat hasil

saham makin besar. Kenaikan risiko sebesar satu satuan beta akan

mengakibatkan tingl.lat hasil saham naik sebesar 0,015518. Kedua.

berdasarkan persamaan regresi yang diperoleh terlihat bahrva pada

saat risiko konstan maka tingkat hasil saharn akan sebesar I,l168%,

yang merupakan tingkat hasil bebas risiko pada invcstasi saham. Nilai

tingkat hasil bebas risiko sebesar I,l l68% menunjukkan nilai yang

sebanding dengan tingkat hasil bebas risiko aktual per bulan pada

periode penelit ian yaitu sebesar l, l161% per bulan. Tingkat hasil

bebas risiko per bulan secara aktual pada periode penelitian diukur



dari rata-rata tingkat hasil deposito berlangka 12 bulan pada bank_
bank pemerintah. Ketiga, koetlsien determinasi yang didapatkan dari
persamaan regresi adalah hanya sebesar 0,0737g, yang berarti
kemampuan variabel risiko saham untuk menjelaskan perubahan nilai
tingkat hasil saham adalah kecil sekali. Untuk dapat lebih menjelaskan
tingkat hasil saham, maka perlu dibuat model seperti Arbitrcrge
Pricing Theory yang memakai lebih dari saru faktor dan mengkaitkan

dengan berbagai variabel makro ekonomi. Keempat, tingkat hasil

saham ditentukan oleh capital gain dan diviclen yield dari saham itu.

Hasil penelitian ini menunjuKlan bahrva capitcrl gain adalah unsur

utama penentu tingkat hasil saham. Di,-iden yield percentage 7,ang
diperoleh investor lebih kecil bila dibandingkan dengan copital gain

percentage yang didapatkan investor. Kelima, karena investasi saham

di PT Bursa Efek .Takarta menunjukkan bahr.va risiko yang semal.iin

tinggi akan mengakibatkan tingkat hasil semakin tinggi, nraka akar

berdampak demand saham - saham pada badan usaha - badan usaha

yang go public di PT Bursa Efek Jakarta akan meningkat. Dellgan

demand yang semakin besar, maka harga saham akan naik sehingga

investor akan mendapalkan capital gain yang berakibat tingkat hasil

saham yang diperoleh investor semakin besar. Selain itu demand yang

nreningkat berarti merupakan kesempatan bagi badan usaha untuk

menambah dana r.rntuk mencukupi kebutuhan dana bagi invcstasinva

sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan badan usaha.

Pcnelitian ini menghasilkan kesimpulan bahrva investasi

pada salram badan usaha - badan usaha yang go public di PT Bursa

Efek .lakarta adalah rnerupakan suatu altematif investasi yang



mengunlungkan bagi investor. Daiam melakukan invesrasi pada
saham badan usaha - badan usaha yang go pubiic di pT Bursa Efek
iakana- invesror harus seialu memperharikan aktiviras nerdagangan
vang teriadi agar investor bisa memaksirnumkan capircti gcun yang

diciapatkannya karena capitctl gain adaiah unsur terbesar Denenru
tingkat hasil saham.

Surabava, 23 September i99E
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