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ABSTRAK 

 

Dalam bisnis investasi di pasar modal, informasi sangatlah penting dalam 

pengambilan keputusan investasi. Salah satu informasi yang dapat berperan adalah 

informasi akuntansi keuangan. Dalam penelitian ini informasi akuntansi keuangan yang 

digunakan merujuk pada penelitian Beaver, Kettler, dan Scholes (1970) yaitu Dividend 

Payout, Asset Growth, Financial Leverage, Liquidity, dan Earning Variability.  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh emiten dari industri 

tekstil dan produk tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama kurun waktu 

2002 sampai dengan 2005. Risiko pasar (β) dihitung dengan menggunakan Single Index 

Model sedangkan pengujian pengaruh informasi akuntansi keuangan terhadap risiko 

pasar (β) digunakan model multile regresi dengan pengujian tingkat penting uji F dan 

uji t pada tingkat signifikansi 10% dan 5%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pasar (β) selama kurun waktu 2002 

sampai dengan 2005 cenderung menurun. Hasil penelitian ini juga menunjukkan secara 

simultan informasi akuntansi keuangan selama kurun waktu 2002 sampai dengan 2005 

tidak mempengaruhi risiko pasar (β) secara signifikan, yaitu hanya 11,2%, Sedangkan 

secara parsial hanya Asset Growth dan Earning Variability yang mempengaruhi risiko 

pasar (β), yaitu sebesar 9,7%. Faktor lain yang dipercaya memberi pengaruh lebih 

signifikan terhadap risiko pasar (β) adalah variabel akuntansi lainnya yang tidak masuk 

dalam pengujian penelitian ini dan juga faktor ekonomi makro seperti tingginya suku 

bunga, terus melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar, kecenderungan meningkatnya 

inflasi, perubahan kebijakan perusahaan, ketidakstabilan situasi keamanan dalam negeri, 

terus memanasnya iklim politik dalam negeri, kekurangpercayaan publik terhadap 

laporan keuangan emiten meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan 

publik independen, dan lain sebagainya. 

Pemeriksaan terhadap variabel-variabel yang memiliki hubungan signifikan 

dengan risiko pasar (β), diperoleh sifat hubungan yang sesuai dengan perkiraan atau 

dugaan awal (consistent to a priori expectation) yaitu variabel Asset Growth dan 

Earning Variability memiliki sifat hubungan positif dengan risiko pasar (β). 

 

Kata kunci : Dividend Payout, Asset Growth, Financial Leverage, Liquidity, dan 

Earning Variability 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu sumber informasi yang berperanan penting dalam bisnis investasi di 

pasar modal adalah informasi akuntansi keuangan dalam laporan keuangan yang 

disediakan oleh setiap perusahaan yang go-public. Investor membutuhkan informasi 
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akuntansi keuangan dalam laporan keuangan untuk mendukung keputusan agar dapat 

memaksimalkan utilitas investasinya (Made Gede Wirakusumah, 2004: 1202). 

Investor menggunakan informasi akuntansi keuangan untuk melihat prospek 

perusahaan dimasa datang dan berdasarkan informasi akuntansi keuangan investor dapat 

merekomedasikan suatu investasi seperti membeli, menahan atau menjual (Lasher, 

1997; 132). Informasi akuntansi keuangan diperuntukan bagi para investor untuk 

melihat dan menilai kemanfaatan dalam menganalisis return dan risk suatu saham 

(Sularso, 1999). Untuk mendapatkan keuntungan dari berinvestasi saham baik dari 

capital gain dan dividen, ataupun untuk mengantisipasi kerugian yang timbul, investor 

perlu memahami dengan baik serta menganalisa kondisi-kondisi yang terjadi di pasar 

modal baik itu kondisi pasar ataupun kondisi perusahaan dimana investor menanamkan 

dananya. Tujuannya adalah supaya investor mendapatkan gambaran yang lebih jelas 

terhadap kemampuan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan 

datang. Investasi yang diinginkan investor adalah investasi pada perusahaan yang 

menunjukkan perkembangan yang baik dan menghasilkan keuntungan dengan risiko 

yang rendah. 

Dalam Teori Portofolio Modern, diversifikasi merupakan salah satu upaya yang 

dilakukan oleh investor untuk mengurangi risikonya. Diversifikasi ini dilakukan dengan 

cara membentuk portofolio saham. Apabila portofolio ini dibentuk dengan tepat, maka 

risiko investasi dalam saham dapat dikurangi, namun tidak dapat dihilangkan sama 

sekali. Risiko ini yang disebut dengan risiko sistematis (systematic risk/market risk). 

Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan melalui 

diversifikasi, sehingga salah satu cara bagi investor untuk meminimalkan risiko 

investasi adalah dengan mencari informasi variabel-variabel yang berkaitan atau yang 

dapat menjelaskan risiko sistematis tersebut dengan tujuan estimasi terhadap risiko 

sistematis dapat lebih tepat untuk keputusan investasi (Van Horne & Wachowicz, 1997; 

106). 

Risiko sistematis diukur dengan indeks yang dinamakan beta saham (β). Beta 

saham merupakan ukuran yang menyatakan kepekaan pergerakan harga suatu saham 

terhadap pergerakan saham-saham di bursa atau biasa disebut portofolio pasar (market 

portofolio). Portofolio pasar mewakili investasi seluruh saham-saham yang ada di bursa. 

Semakin besar nilai beta saham, maka risiko sistematis saham tersebut semakin besar 
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karena pergerakan harga saham menjadi lebih peka terhadap pergerakan harga 

portofolio pasar. 

Dalam praktiknya nilai beta diestimasi dari nilai historis dari harga saham yang 

telah diperjualbelikan di bursa dan market return. Meskipun nilai beta yang diperoleh 

dari nilai historis cukup praktis untuk digunakan, namun beberapa penelitian 

menunjukan nilai beta yang ditaksir dari nilai historis kurang mampu menunjukkan 

informasi variabel-variabel apa saja yang menjelaskan nilai beta di masa yang akan 

datang, padahal nilai beta tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu (Elton & Gruber: 

1995, 144), sehingga keputusan investasi dapat menyimpang. Kelemahan lain adalah 

bila nilai historis tersebut tidak diperoleh, terutama bagi perusahaan publik yang 

sahamnya baru diperjualbelikan di bursa, tentunya akan sulit bagi investor untuk 

memprediksi besarnya risiko sistematis dari saham tersebut. Apabila investor dapat 

mengestimasi nilai beta dengan mengidentifikasikan informasi akuntansi keuangan yang 

menjelaskannya, tentunya investor akan dapat mengurangi risiko investasi pada saham 

maupun portofolionya. 

Dari berbagai studi literatur yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri, 

tampak masih kurangnya penelitian yang mengaitkan antara risiko sistematis  dalam 

saham dengan informasi akuntansi keuangan yang dapat menjelaskannya. Alasan utama 

dari kurangnya perhatian pada penelitian yang memfokuskan pada informasi-informasi 

tersebut adalah selain sukarnya untuk mengukur risiko juga masih adanya dugaan 

bahwa informasi-informasi tersebut kurang memberikan penjelasan yang berarti pada 

risiko sistematis suatu saham. Dilain pihak telah banyak studi yang dilakukan yang 

mengkaitkan antara faktor makro ekonomi terhadap risiko sistematis yang didasarkan 

pada dugaan yang kuat adanya keterkaitan yang kuat, tetapi pada kenyataannya faktor 

makro ekonomi kurang memberikan penjelasan yang signifikan terhadap risiko 

sistematis. 

Hasil-hasil penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (1996).  

Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor risiko dalam investasi saham pada 

grup perusahaan asuransi general di Bursa Efek Jakarta. Risiko investasi saham pada 

penelitian ini dibagi atas dua bagian (variabel dependen) yaitu risiko sistematis dan 
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risiko tidak sistematis. Variabel independen yang mempengaruhi risiko sistematis 

adalah kondisi ekonomi nasional yang diukur dengan tingkat pertunbuhan ekonomi, 

tingkat bunga deposito, nilai tukar dan tingkat inflasi, sedangkan variabel independen 

untuk risiko tidak sistematis operating leverage, debt equito, sales dan liquidity. 

Model multiple regresi linier digunakan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan 

selama 5 tahun (1990 s.d. 1994) dengan menggunakan sampel sebanyak enam 

perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara overall test 

variabel independen makro ekonomi tidak signifikan (F = 1.75 < F tabel = 2.84) dan 

secara bersama-sama variabel makro kurang mampu menjelaskan variasi dari risiko 

sistematis ( 2R =0.25), sedangkan hasil overall test terhadap keempat variabel 

independen yang berkaitan dengan risiko tidak sistematis menunjukkan hasil yang 

signifikan (F = 6.9 dan 2R = 0.569). Keterbatasan dari penelitian ini adalah jumlah 

sampel yang digunakan hanya terhadap enam perusahaan dan tidak dilakukannya 

validasi dari model terhadap asumsi tidak adanya autokorelasi, multikolinieritas, dan 

heteroskedastisitas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Eduardus Tandelilin (1997) 

Penelitian ini mencoba menjawab beberapa pernyataan sekitar factor-faktor yang 

mempengaruhi risiko sistematis pada beberapa saham di Bursa Efek Jakarta. Peneliti 

menggunakan variabel makro ekonomi dan variabel rasio-rasio keuangan sebagai 

variabel independennya. Variabel makro ekonomi terdiri dari tingkat inflasi, PDB, 

tingkat suku bunga. Saham-saham yang dipilih menjadi sampel penelitian adalah 60 

perusahaan non keuangan dengan waktu pengamatan dari tahun 1990 s.d. 1994. 

Risiko sistematis dihitung dengan menggunakan return saham dan market return 

historis. Model multiple regresi linier digunakan untuk menguji hipótesis hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Metode backward elimination 

digunakan untuk mencari variabel yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

risiko sistematis. Hasil penelitian menunjukkan ketiga variabel makro tidak 

signifikan pada taraf keberartian 5% (F = 1.5815) dan hanya mampu menjelaskan 

sebesar 1.58 variasi dari risiko sistematis ( 2R  = 0.01578). Hasil penelitian terhadap 

variabel independen rasio-rasio keuangan sebanyak 20 variabel, hanya 7 variabel 

yang menunjukkan hubungan yang signifikan pada taraf keberartian 5% yaitu 

Current Asset / Total Asset, Gross Profit Margin, Long Term Debt / Total Asset, Net 
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Profit Margin, Sales / Networth, Quick Ratio, dan Total Asset. Meskipun ketujuh 

variabel tersebut mampu menjelaskan variasi dari risiko sistematis sebesar 42.40% (F 

= 6.50137, 2R  = 0.4240), beberapa variabel menunjukkan sifat hubungan yang 

berlawanan dengan dugaan (a priori expectation), seperti yang terlihat pada tabel 

berikut : 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Sifat Hubungan 

Quick Ratio -0.101244 
Consistent to a priori 

expectation 

Current Asset / Total 

Asset 
+0.223867 

Contrary to a priori 

expectation 

Long Term Debt / Total 

Asset 
+4.109438 

Consistent to a priori 

expectation 

Gross Profit Margin -1.347314 
Consistent to a priori 

expectation 

Net Profit Margin +1.677342 
Contrary to a priori 

expectation 

Total Asset +1.606E-07 
Consistent to a priori 

expectation 

(Data Hasil Pengolahan Eduardus Tandelilin : 1997) 

 

Menurut analisis dari peneliti, hasil yang diperoleh tidak terlepas dari keterbatasan 

penelitian yaitu penggunaan banyak variabel yang dimasukkan ke dalam model 

menyebabkan kemungkinan adanya efek multikolinieritas, meskipun metode backward 

elimination digunakan untuk pemilihan variabel namun tidak sepenuhnya dapat 

menghilangkan efek multikolinieritas, digunakannya sumber data dari perusahaan yang 

berbeda sektornya sehingga tidak homogen dan tidak adanya suatu set standar dari 

variabel untuk menentukan risiko sistematis sehingga pemilihan variabel yang 

disertakan dalam model menjadi bias. 

Dengan alasan dan pertimbangan itulah penelitian ini diadakan dengan 

menggunakan variabel-variabel yang didasarkan pada informasi akuntansi keuangan 

yang telah diidentifikasikan oleh Beaver, Kettler dan Scholes (1970) yang diperkirakan 

dapat menjelaskan risiko sistematis (β) yaitu variabel Dividend Payout, Asset Growth, 

Financial Leverage, Liquidity, dan Earning Variability. 
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2. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Informasi merupakan faktor yang penting bagi pemakai informasi sehubungan 

dengan keputusan yang akan diambil, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Scott 

(1997;44) bahwa “Information is evidence which has potential to affect an individual’s 

decision”. Sedemikian pentingnya informasi ini sampai diibaratkan bahwa pasar modal 

tanpa informasi adalah judi (Marzuki Usman, dkk, 1990;165). 

Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi investor dalam 

menganalisis dan menilai suatu saham dengan harapan akan memberikan keuntungan yang 

diharapkan oleh investor dengan risiko yang sekecil-kecilnya. Lasher (1997; 132) 

menyatakan bahwa investor menggunakan informasi akuntansi keuangan untuk melihat 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang dan berdasarkan informasi ini mereka 

merekomendasikan suatu investasi seperti membeli atau menjual saham. Brigham et al 

(1999; 72) menyatakan bahwa “The real value of financial statements lies the fact that they 

can be used to help predict earning and dividends”. 

Risiko suatu saham seharusnya dapat ditentukan besarnya atau diestimasi dari 

kombinasi informasi akuntansi keuangan perusahaan dengan karakteristik pasar (Elton & 

Gruber: 1995). Jika hubungan antara informasi akuntansi keuangan tersebut diketahui maka 

akan dapat membantu investor dalam menganalisis kepekaan pergerakan return saham 

tersebut terhadap pergerakan pasar.  

Beaver, Kettler dan Scholes (1970) telah mengidentifikasi informasi akuntansi 

keuangan yang dapat mempengaruhi risiko pasar/risiko sistematis (β) yaitu Dividend 

Payout, Asset Growth, Leverage, Liquidity, dan Earning Variable/Return Variability.  

Dividend payout ratio merupakan dasar yang dapat menentukan beta saham. 

Manajemen cenderung lebih hati-hati atau enggan bertindak untuk menurunkan proporsi 

dividend yang dibagikan ketingkat yang rendah dibandingkan menaikkan atau menetapkan 

payout yang relatif stabil. Peningkatan dividend payout merupakan indikasi bahwa 

manajemen memprediksi earnings yang diperoleh pada masa mendatang akan lebih baik 

sehingga memberikan dampak positif terhadap harga saham (Weston & Brigham: 1993; 

672).  

Pemikiran tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Beaver, Kettler dan Scholes 

(1970; 660) yaitu sebagi berikut :… then firms with greater volatility in earnings will pay 

out a lower percentage of expected earnings. Thus, the payout ratio can be viewed as a 
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surrogate for management’s perception of the uncertainty associated with the firm’s 

earnings.” 

 Menurut Elton dan Gruber (1995; 149), penghasilan atau return yang diperoleh dari 

pembayaran dividend lebih tidak berisiko dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh 

dari naik atau turunnya saham, sehingga manajemen yang memiliki kebijakan membagikan 

penghasilannya dalam bentuk dividend payout yang relatif tinggi cenderung memiliki risiko 

yang lebih kecil. 

Selanjutnya, menurut Beaver, Kettler dan Scoles (1970; 660) : “It is often asserted 

that ceteris paribus, firms with low payout ratios are more risky.” 

Pernyataan tersebut memperkuat penjelasan-penjelasan sebelumnya yaitu dividend 

payout yang rendah memberikan indikasi akan ketidakpastian earnings di masa mendatang, 

sehingga investor yang memegang saham perusahaan tersebut akan mengambil risiko. 

Dari uraian-uraian di atas, dugaan sementara kaitan antara variabel dividend payout 

dengan risiko sistematis (β) adalah negatif. 

Asset growth rate atau tingkat pertumbuhan asset merupakan perubahan nilai 

kekayaan total perusahaan per tahunnya. Pertumbuhan asset pada umumnya dikaitkan 

dengan aktivitas manajemen yang berkaitan dengan ekspansi usaha. Peningkatan asset ini 

dapat berasal dari berbagai sumber, dapat berupa penambahan modal sendiri, penambahan 

laba ditahan yang berasal dari keuntungan usaha, hutang dan lainnya. Untuk 

mempertahankan kontinuitas usaha, pertumbuhan asset yang tinggi harus diimbangi oleh 

tingkat pengembalian (Return on Asset) yang tinggi pula.  

Suatu perusahaan yang tingkat pertumbuhan assetnya tinggi memiliki risiko yang 

lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tingkat pertumbuhan assetnya lebih rendah. 

Pada kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan seperti kondisi bangsa Indonesia 

saat ini, perusahaan yang memiliki perusahaan asset yang lebih tinggi lebih rentan terhadap 

risiko yang dihadapinya. 

Beaver, Kettler dan Scholes (1970) memandang risiko yang bersumber pada 

pertumbuhan asset didasarkan pada pertumbuhan asset yang berlebihan dengan tujuan 

memperoleh abnormal return  (excessive earning opportunities for the firm), pada keadaan 

normal atau kondisi perekonomian yang baik pertumbuhan asset yang tinggi (excessive 

earning opportunities for the firm) akan sangat menguntungkan namun pada kondisi 

sebaliknya konsekuensinya perusahaan semacam ini akan memiliki risiko yang lebih besar. 
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Beaver, Kettler dan Scholes berpendapat bahwa pada mulanya peningkatan asset melalui 

investasi baru tidaklah lebih berisiko daripada asset yang telah ada, tetapi secara intuitif 

semakin ekspansif suatu perusahaan dengan investasi pada asset atau aktivitas yang 

berisiko seperti misalnya aktivitas Penelitian dan Pengembangan, aktivitas pemasaran 

untuk masuk pada areal pasar baru, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang berisiko, pada 

gilirannya akan membawa perusahaan pada risiko ketidakpastian terhadap earnings yang 

akan diterima perusahaan tersebut dimasa yang akan datang. Penjelasan yang diberikan 

oleh Beaver, Kettler dan Scholes (1970; 660-661) mengenai kaitan asset growth dan risiko 

adalah sebagai berikut : “Initially it is not obvious that new investments must on balance be 

more or less risky than the assets already held by the firm. It is intuitively appealing to 

think of areas of asset expansion where the earnings stream is more uncertain (e.g. 

research and development, moving into new product areas, etc.). It is argued that these 

excessive earnings stream are more uncertain (i.e., volatile) than the “normal earnings 

stream of the firm. Thus this factor would result in a positive association between growth 

rates and risk.” 

Dari uraian tersebut tampak adanya hubungan yang positif antara risiko dengan 

tingkat pertumbuhan asset. Pemikiran ini sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Elton 

dan Gruber (1995; 149) bahwa: “Growth is usually thought of as positively associated with 

Beta. High Growth Firms are thought of as more risky than low growth firms.” 

 Dari uraian di atas, dugaan sementara kaitan antara variabel asset growth dengan 

risiko sistematis (β) adalah positif. 

 Faktor mendasar lain yang berkaitan dengan nilai beta adalah financial leverage 

(gearing). Financial leverage menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang menggunakan 

hutang adalah perusahaan yang mempunyai financial leverage. Apabila perusahaan tidak 

berhutang pemegang saham atau investor hanya menanggung risiko bisnis, tetapi apabila 

perusahaan berhutang maka pemegang saham atau investor selain menanggung risiko 

bisnis juga menanggung risiko keuangan. 
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Weston dan Brigham (1993; 624) menjelaskan risiko bisnis dan risiko keuangan 

sebagai berikut : “Business risk, which is the riskiness of the firm’s operation if it uses no 

debt, Financial risk which is the additional risk placed on the common stocks holders as a 

result of the firm’s decision to use debt. Financial risk, the portion of stockholder’s risk, 

over and above basic business risk, resulting from the use of financial leverage.” 

Brealey dan Myers (1996; 212) memberikan penjelasan yang lebih jelas kaitan 

financial leverage dengan risiko saham sebagai berikut : “The risk of a common stock 

reflects the business risk of real assets held by the firm. But shareholders also bear 

financial risk to the extent that the firm issues debt to finance its real investments. The more 

a firm relies on debt financing, the riskier its common stock is.” 

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa semakin besar perusahaan berhutang, maka 

risiko investor yang memegang saham tersebut semakin besar. Hal ini selain karena 

investor memegang risiko atas asset, investor juga merupakan pihak terakhir yang berhak 

atas residu keuangan perusahaan apabila perusahaan mengalami kebangkrutan atau 

likuidasi. Pemikiran seperti itulah yang menjadikan financial leverage sebagai salah satu 

informasi akuntansi keuangan yang mendasar dan berkaitan dengan risiko saham, 

sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Beaver, Kettler dan Scholes (1970; 661) 

sebagai berikut : “It can be easily shown that as debt introduced, the earning stream of the 

common stockholders becomes more volatile hence the leverage ratio can be used as a 

measure of the risk induced by the capital structure.” 

 Menurut Elton dan Gruber (1995; 149) mengenai financial leverage adalah sebagai 

berikut : “Leverage tends to increase the volatility of the earnings stream, hence to 

increase beta risk.” 

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu, salah satunya oleh Bowman 

dalam “journal of accounting research volume 18” (1980), variabel leverage debt to asset 

ratio diidentifikasikan merupakan variabel rasio leverage yang memiliki kaitan yang erat 

terhadap risiko saham (Kelola Business Review: 1997; 103). 

Dari uraian tersebut, dugaan sementara kaitan antara variabel financial leverage (debt 

ratio) dengan risiko sistematis (β) adalah positif. 

Informasi akuntansi keuangan lain yang mempunyai hubungan dengan beta yang 

telah diidentifikasikan Beaver, Kettler dan Scholes (1970) adalah likuiditas. Likuiditas 
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berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang 

berjangka pendek tepat pada waktunya. 

Kaitan antara likuiditas dengan beta juga dikemukakan oleh Bodie (1998) dalam 

bukunya “Investment” bahwa likuiditas yang salah satunya dinyatakan dalam ukuran 

current ratio merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengevaluasi risiko dan 

kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Current ratio merupakan indikator yang terbaik 

dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi secara cepat kewajiban-

kewajiban dari krediturnya. Semakin tidak likuid maka perusahaan akan lebih rentan 

terhadap risiko memenuhi kewajibannya dan lebih peka terhadap kondisi perekonomian. 

Beaver, Kettler dan Scholes (1970; 662) mengidentifikasi likuiditas terhadap risiko 

sistematis (β) sebagai berikut : “It can be argued that liquid assets or current assets have a 

less volatile return than non current assets. At the extreme, cash can be viewed as a risk 

free asset return and zero volatility associated with that return.” 

Sedangkan Elton dan Gruber (1995; 149) merumuskan likuiditas sebagai berikut : “A 

firm with high liquidity is thought to be less risky than the one with low liquidity and hence, 

liquidity should be negatively related to market beta.” 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, dugaan kaitan antara variabel likuiditas dengan 

risiko sistematis (β) adalah negatif.  

Faktor paling mendasar yang menentukan beta perusahaan adalah lini bisnisnya. 

Risiko bisnisnya mencakup earnings yang bersifat siklus dan Financial Leverage (Weston 

& Copeland: 1995; 494). Earnings yang bersifat siklus berarti laba atau tingkat keuntungan 

perusahaan lebih tergantung terhadap gerakan umum dalam perekonomian, artinya 

pergerakan harga saham dari perusahaan yang memiliki pola semacam itu akan lebih peka 

terhadap pergerakan market. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari earning variability. 

Menurut Elton J. dan Gruber (1995; 149) : “The more variable a company’s earning 

stream and the more hightly correlated it is with the market, the higher its beta should be.” 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, dugaan sementara kaitan antara variabel 

earning varability dengan risiko sistematis (β) adalah positif. Beaver, Kettler dan Scholes 

menggunakan standar deviasi dari ratio net income terhadap total assets  sebagai variabel 

earning variability. 

Kelima informasi yang telah diuraikan di atas diduga mempunyai hubungan yang 

bersifat linier dan mempunyai pengaruh untuk menjelaskan dan mengestimasi nilai beta. 
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Risiko dalam investasi saham adalah naik turunnya harga saham yang ditunjukkan dengan 

variasi tingkat pengembalian saham (return). Walaupun investasi dalam saham berisiko, 

risiko dapat dikurangi dengan jalan diversifikasi saham yaitu memilih saham secara selektif 

untuk membentuk portofolio saham. 

Risiko dalam portofolio saham dapat dibagi atas 2 (dua) jenis, yaitu risiko sistematis 

(systematic risk, market risk, undiversifiable risk) dan risiko non sistematis (unsystematic 

risk, unique risk, diversifiable risk). Risiko sistematis merupakan bagian dari risiko 

portofolio saham yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan melalui diversifikasi. 

Semakin banyak portofolio saham yang dibentuk dengan tepat melalui diversifikasi maka 

risiko akan berkurang, tetapi ada bagian risiko portofolio saham yang tidak dapat 

dihilangkan sama sekali melalui diversifikasi. 

Risiko sistematis yang diukur dengan indeks beta (β) merupakan risiko yang timbul 

dari adanya hubungan antara pengembalian saham individual (return on a stock) dengan 

pengembalian pasar (return on the market). Menurut Beaver, Kettler dan Scholes (1970; 

657-658), risiko sistematis adalah: “A systematic component which reflects common 

movement of a single security’s return with the average return of all other securities in the 

market, the larger the value, the greater the riskiness of the security and a β of one implies 

an “average” riskiness”. 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan beta (β) atau risiko sistematis suatu saham 

merupakan indikator yang menunjukan sensitivitas pergerakan return saham terhadap 

pergerakan return saham-saham lainnya di pasar. Semakin besar nilai beta saham, maka 

semakin besar return yang diharapkan, tetapi semakin besar pula risiko yang harus 

ditanggung oleh investor. 

 Keuntungan dari Beta adalah didapatkan dari data historis yang mencerminkan 

pergerakan setiap saham. Kerugian yang terdapat dari hal ini adalah apakah hasil perubahan 

yang terjadi dari tingkat ukuran dan kepentingan dari karakteristik perusahaan dapat terlihat 

setelah dalam periode waktu yang lama. 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Variabel Dividend Payout secara parsial mempunyai hubungan yang negatif dengan 

risiko sistematis (β). 
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2. Variabel Asset Growth secara parsial mempunyai hubungan positif dengan risiko 

sistematis (β). 

3. Variabel Leverage secara parsial mempunyai hubungan yang positif dengan risiko 

sistematis (β). 

4. Variabel Liquidity secara parsial mempunyai hubungan yang negatif dengan risiko 

sistematis (β). 

5. Variabel Earnings Variability secara parsial mempunyai hubungan yang positif 

dengan risiko sistematis (β). 

 

3. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang pertama kali dilakukan oleh 

Beaver, Kettler dan Scholes (1970). Dalam penelitian ini faktor-faktor fundamental 

yang telah diidentifikasikan oleh Beaver, Kettler dan Scholes (1970) merupakan data 

akuntansi atau lebih tepat lagi informasi akuntansi keuangan, yaitu Dividend Payout, 

Asset Growth, Liquidity, Leverage, dan Earning Variability. Kelima variabel tersebut 

akan digunakan peneliti sebagai variabel independen. Sedangkan untuk variabel 

dependen peneliti akan menggunakan risiko pasar (β) dari saham-saham perusahaan 

yang mana risiko pasar tersebut diukur dengan suatu indeks yaitu indeks beta saham (β).  

Unit observasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah go 

public dan terdaftar (listed) di Bursa Efek Jakarta. Sedangkan unit analisisnya adalah 

informasi akuntansi keuangan dan risiko sistematis (β) yang secara berturut dihitung 

berdasarkan laporan keuangan emiten dan harga saham dari masing-masing emiten. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling dengan melakukan sampling secara tidak acak terhadap seluruh anggota 

populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh emiten dari sektor tekstil dan 

produk tekstil yang telah terdaftar (listed) dan sahamnya aktif (liquid) diperdagangkan 

di BEJ pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005. Jumlah emiten dari sektor industri 

tekstil dan produk tekstil yang diteliti adalah sebanyak jumlah populasi pada tahun 

penelitian. Time frame penelitian adalah dari bulan Januari sampai Desember selama 4 

(empat) tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. 

Analisis terhadap data kuantitatif yang dilakukan pada bagian ini dilakukan dalam 

empat tahap, yaitu : 
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1. Menghitung atau estimasi risiko sistematis (β) untuk tiap saham dari emiten yang 

menjadi unit observasi dan menghitung nilai dari variabel-variabel independen yang 

diperoleh dari data laporan keuangan tiap emiten (analisis risiko sistematis). Risiko 

sistematis (β) diukur dengan indeks beta dari suatu saham (Van Horne: 1997; 108). 

Risiko sistematis (β) dihitung dengan menggunakan pendekatan historis yaitu dengan 

menggunakan return saham dan market return masa lalu. 

2. Deskripsi data dan hasil perhitungan (analisis secara deskriptif). 

3. Menentukan model penelitian yang sesuai antara variabel independen dengan 

variabel dependen dan validasi model penelitian (analisis secara verikatif). Model 

penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis pada penelitian ini 

didasarkan pada model penelitian Beaver, Kettler dan Scholes (1970; 657). Hasil 

penelitian mereka di bursa luar negeri menunjukkan indikasi bahwa variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai hubungan 

yang bersifat linier terhadap risiko sistematis. Model multiple regresi digunakan 

untuk menguji hipotesis adanya keterkaitan informasi akuntansi keuangan terhadap 

risiko sistematis di Bursa Efek Jakarta. 

4. Menguji hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Tahap akhir dari analisis adalah 

pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik inferensial. Pengujian hipotesis 

yang pertama adalah menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa variabel-

variabel independen yaitu Dividend Payout, Asset Growth, Leverage, Liquidity, dan 

Earning Variability secara bersama-sama mempunyai hubungan linier dan dapat 

menjelaskan variabel dependen yaitu risiko sistematis (Beta). 

 

4. TEMUAN-TEMUAN 

4.1. Statistik Deskriptif 

Berikut ini disajikan tabel hasil perhitungan analisis deskriptif statistik untuk 5 

variabel. 
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Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Analisis Deskriptif Statistik Tahun 2002-2005 

Descriptive Statistics

74 .00 34.78 1.9268 6.77165

74 -69.11 95.17 -2.8025 20.45229

74 .03 3.97 .8150 .67566

74 .08 63.67 4.7200 13.99537

74 -.58 .31 -.0242 .11715

74 -.16 3.08 .9395 1.11383

74

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

LIQUIDITY

EARNING VARIABILITY

RISIKO PASAR

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa nilai minimum untuk variabel 

dividend payout adalah sebesar 0,00, nilai rata-rata untuk dividend payout adalah sebesar 

1,9268, nilai maksimum dari dividend payout adalah sebesar 34,78 dan nilai standar 

deviasinya sebesar 6,77165. Hal ini mengindikasikan tidak terdapat perbedaan yang 

seragam nilai dividend payout dari satu emiten ke emiten yang lainnya.  

Nilai terendah untuk asset growth adalah sebesar -69,11, nilai rata-rata asset growth 

adalah sebesar -2,8025, nilai maksimum asset growth adalah sebesar 95,17 dan nilai 

standar deviasi asset growth adalah sebesar 20,45229. Nilai standar deviasi ini sangat besar 

dan  menunjukkan beragamnya nilai asset growth. 

Nilai terendah untuk leverage adalah sebesar 0,03 dengan nilai rata-rata sebesar 

0,8150 dan nilai maksimum 3,97. Nilai standar deviasi adalah sebesar 0,67566 dimana nilai 

standar deviasi ini cukup beragam dan menunjukkan bahwa leverage diantara emiten cukup 

berbeda. 

 

4.2. Hasil Perhitungan dan Pengujian Hipotesis 

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa 

penelitian ini bertujuan menguji dugaan adanya hubungan linier dari variabel independen 

yang terdiri dari dividend payout (X1), asset growth (X2), Leverage  (X3), Liquidity (X4) 

dan Earning variability (X5) dengan variabel dependen yaitu Risiko Pasar (Y), untuk tujuan 

tersebut regresi berganda digunakan dalam penelitian ini. 
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4.2.1.  Hasil Perhitungan Koefisien Regresi 

Tabel 4.2 Nilai Taksiran Koefisien Regresi Tahun 2002-2005 

Coefficientsa

.804 .231 3.472 .001

-.005 .019 -.030 -.255 .799

-.011 .007 -.197 -1.641 .105

.252 .252 .153 1.001 .320

-.001 .009 -.009 -.076 .940

3.599 1.444 .379 2.493 .015

(Constant)

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

LIQUIDITY

EARNING VARIABILITY

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: RISIKO PASARa. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Tabel di atas menggambarkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: 

Y = 0,804 – 0,005X1 - 0,011X2 + 0,252X3 + 0,001X4 + 3,599X5          (4-2) 

Dimana: 

Y  = Risiko Pasar (β) 

X1  = dividend Payout 

X2  = asset growth 

X3 = leverage 

X4 = liquidity 

X5 = earning variability 

 

Penjelasan persamaan regresi di atas: 

1. b0 = 0,804 merupakan nilai intercept yang berarti garis regresi memotong sumbu Y 

pada titik 0,804. Konstanta ini juga merupakan nilai taksiran variabel 

dependen bila X1, X2, X3, X4 dan X5 bernilai 0. 

2. b1 = -0,005 merupakan koefisien arah regresi linier yang berarti kenaikan dividend 

payout (X1) sebesar satu unit akan menyebabkan kenaikan pada Risiko Pasar 

(Y) sebesar -0,005 unit, dengan asumsi asset growth, leverage, liquidity dan 

earning variability. 

3. b2 = -0,011 merupakan koefisien arah regresi linier dengan nilai negatif, yang berarti 

kenaikan asset growth (x2) sebesar satu unit akan menyebabkan penurunan 

pada risiko pasar (Y) sebesar -0,011 unit, dengan asumsi dividend payout, 

leverage, liquidity dan earning variability. 
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4. b3 = 0,252 merupakan koefisien arah regresi linier dengan nilai positif, yang berarti 

leverage (X3) sebesar satu unit akan menyebabkan penurunan pada Risiko 

Pasar (Y) sebesar 0,252 unit, dengan asumsi dividend payout, asset growth, 

liquidity dan earning variability. 

5. b4 = 0,001 merupakan koefisien arah regresi linier dengan nilai positif, yang berarti 

kenaikan perubahan liquidity (X4) sebesar satu unit akan menyebabkan 

penurunan pada Risiko Pasar (Y) sebesar 0,001 unit, dengan asumsi dividend 

payout, asset growth, leverage dan earning variability. 

6. b5 = 3,599 merupakan koefisien arah regresi linier dengan nilai positif, yang berarti 

kenaikan earning variability (X5) sebesar satu unit akan menyebabkan 

penurunan pada Risiko Pasar (Y) sebesar 3,599 unit, dengan asumsi dividend 

payout, asset growth, leverage dan liquidity. 

 

4.2.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Data dan informasi yang diperoleh selama penelitian memalui proses pengumpulan 

data dan pengolahan awal merupakan dasar pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. 

 

4.2.2.1. Uji Parameter β Secara Simultan Menggunakan Uji F 

Uji statistik F dilakukan untuk membuktikan ada tidaknya hubungan linier antara 

variabel dividend payout (X1), asset growth (X2), Leverage  (X3), Liquidity (X4) dan 

Earning variability (X5) secara simultan dengan variabel Risiko Pasar (Y). Adapun 

hipotesis untuk uji regresi adalah: 

H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β4 = 0, artinya dividend payout (X1), asset growth (X2),  

Leverage  (X3), Liquidity (X4) dan Earning variability (X5) tidak berpengaruh 

terhadap Risiko Pasar (Y). 

H1 :  β1 = β2 = β3 = β4 = β4≠ 0, minimal salah satu diantara dividend payout (X1), 

asset growth (X2),  Leverage  (X3), Liquidity (X4) dan Earning variability (X5)  

berpengaruh terhadap risiko pasar (Y).  
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Dari analisis regresi telah diperoleh suatu bentuk persamaan regresi linier, yaitu: 

Y = 0,689 – 0,008x1 - 0,011x2 + 0,350X3 + 0,000X4+3,961X5            (4-3) 

Dengan menggunakan SPSS 13.0 diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Parameter β Secara Simultan Menggunakan  Uji F 

Model Summaryb

.334a .112 .046 1.08779

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY,

LIQUIDITY, DIVIDEND, ASSET GROWTH, LEVERAGE

a. 

Dependent  Variable: RISIKO PASARb. 

 

ANOVAb

10.101 5 2.020 1.707 .145a

80.464 68 1.183

90.565 73

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, LIQUIDITY, DIVIDEND, ASSET

GROWTH, LEVERAGE

a. 

Dependent  Variable: RISIKO PASARb. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Dari hasil pengujian ANOVA atau F-test, didapat Fhitung = 1,707 yang kemudian 

dibandingkan dengan Ftabel = Fα,(p-1,n-p) = F0.05,(5,68) = 2,35. Karena nilai Fhitung > Ftabel, 

maka H0 ditolak. Hal ini mengandung arti bahwa dividend payout (X1), asset growth 

(X2),  Leverage  (X3), Liquidity (X4) dan Earning variability (X5) secara simultan tidak 

berpengaruh terhadap risiko pasar. Koefisien determinasi R
2 

ialah sebesar 0,112. Hal ini 

berarti hanya 11,2% Risiko pasar (β) dipengaruhi oleh dividend payout (X1), asset 

growth (X2),  Leverage  (X3), Liquidity (X4) dan Earning variability (X5) dan sisanya 

sebesar 88,8 % dipengaruhi oleh faktor lain. Faktor lain yang dipercaya memberi 

pengaruh signifikan yaitu 88,7% adalah variabel-variabel akuntansi lainnya yang tidak 

disertakan dalam penelitian ini, dan juga faktor-faktor ekonomi makro, seperti tingginya 

suku bunga, terus melemahnya nilai Rupiah terhadap Dollar, kecenderungan 

meningkatnya inflasi, perubahan kebijakan perusahaan, ketidakstabilan situasi 

keamanan dalam negeri, terus memanasnya iklim politik dalam negeri, 

kekurangpercayaan publik terhadap laporan keuangan emiten meskipun laporan 

keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen, dan lain sebagainya. 
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4.2.2.2. Uji Parameter β Secara Parsial Menggunakan Uji t 

Uji t dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen.  

 

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Parameter β Secara Simultan Menggunakan Uji t 

Coefficientsa

.804 .231 3.472 .001

-.005 .019 -.030 -.255 .799

-.011 .007 -.197 -1.641 .105

.252 .252 .153 1.001 .320

-.001 .009 -.009 -.076 .940

3.599 1.444 .379 2.493 .015

(Constant)

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

LIQUIDITY

EARNING VARIABILITY

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: RISIKO PASARa. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Tampak pada tabel di atas bahwa t1_hitung = -0,255 t2_hitung = -1,641, t3_hitung =1,001, 

t4_hitung = -0,001 dan t5_hitung = 2,493 sedangkan ttabel = 1,67, maka t5_hitung > t(α/2,df) dan  

t1_hitung, t2_hitung, t3_hitung, t4_hitung < t(α/2,df). Hal ini mengandung arti bahwa earning 

variability berpengaruh terhadap Risiko Pasar (β) sedangkan dividend payout, asset 

growth,  Leverage, dan Liquidity tidak berpengaruh terhadap Risiko Pasar (β).  

 Signifikannya uji F dan uji t untuk variabel earning variability dan tidak 

signifikannya dividend payout, asset growth,  Leverage, dan Liquidity mengandung arti 

bahwa persamaan regresi yang telah terbentuk perlu diperbaiki sehingga memperoleh 

persamaan regresi yang fit. Perbaikan yang dimaksud adalah dengan melakukan 

kembali perhitungan Analisis Regresi dengan tidak melibatkan variabel yang tidak 

signifikan dengan prosedur backward.  

 

4.2.2.3. Persamaan regresi terbaik 

Berikut hasil perhitungan Analisis Regresi persamaan terbaik, artinya variabel 

yang tidak signifikan tidak dimasukan ke dalam model.  
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Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Analisis Regresi 

Model Summarye

.334a .112 .046 1.08779

.334b .111 .060 1.07993

.333c .111 .073 1.07268

.312d .097 .072 1.07307

Model

1

2

3

4

R R Square

Adjusted

R Square

Std.  Error of

the Estimate

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY,

LIQUIDITY, DIVIDEND, ASSET GROWTH, LEVERAGE

a. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY,

DIVIDEND, ASSET GROWTH, LEVERAGE

b. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, ASSET

GROWTH, LEVERAGE

c. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, ASSET

GROWTH

d. 

Dependent  Variable: RISIKO PASARe. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

ANOVAe

10.101 5 2.020 1.707 .145a

80.464 68 1.183

90.565 73

10.094 4 2.524 2.164 .082b

80.471 69 1.166

90.565 73

10.020 3 3.340 2.903 .041c

80.545 70 1.151

90.565 73

8.811 2 4.405 3.826 .026d

81.754 71 1.151

90.565 73

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Regression

Residual

Total

Model
1

2

3

4

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, LIQUIDITY, DIVIDEND, ASSET

GROWTH, LEVERAGE

a. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, DIVIDEND, ASSET GROWTH,

LEVERAGE

b. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, ASSET GROWTH, LEVERAGEc. 

Predictors:  (Constant), EARNING VARIABILITY, ASSET GROWTHd. 

Dependent  Variable: RISIKO PASARe. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 
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Coefficientsa

.804 .231 3.472 .001

-.005 .019 -.030 -.255 .799

-.011 .007 -.197 -1.641 .105

.252 .252 .153 1.001 .320

-.001 .009 -.009 -.076 .940

3.599 1.444 .379 2.493 .015

.800 .226 3.543 .001

-.005 .019 -.029 -.252 .802

-.011 .006 -.197 -1.656 .102

.252 .250 .153 1.006 .318

3.594 1.431 .378 2.510 .014

.788 .219 3.597 .001

-.011 .006 -.200 -1.708 .092

.254 .248 .154 1.025 .309

3.580 1.421 .377 2.520 .014

.971 .128 7.587 .000

-.012 .006 -.218 -1.880 .064

2.661 1.103 .280 2.413 .018

(Constant)

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

LIQUIDITY

EARNING VARIABILITY

(Constant)

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

EARNING VARIABILITY

(Constant)

ASSET GROWTH

LEVERAGE

EARNING VARIABILITY

(Constant)

ASSET GROWTH

EARNING VARIABILITY

Model

1

2

3

4

B Std.  Error

Unstandardized

Coef f icients

Beta

Standardized

Coef f icients

t Sig.

Dependent  Variable: RISIKO PASARa. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Persamaan regresi linier yang terbentuk adalah: 

Y = 0,971 – 0,012 X2 + 2,661 X5        

Koefisien determinasi R
2 

dengan persamaan yang hanya melibatkan asset growth 

dan earning variability sebesar 0,097. Hal ini berarti bahwa 9,7% Risiko Pasar (β) 

dipengaruhi oleh asset growth dan earning variability dan sisanya sebesar 90,3% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 

Faktor lain yang dipercaya memberi pengaruh signifikan yaitu 90,3% adalah 

variabel-variabel akuntansi lainnya yang tidak disertakan dalam penelitian ini, dan juga 

faktor-faktor ekonomi makro, seperti tingginya suku bunga, terus melemahnya nilai 

Rupiah terhadap Dollar, kecenderungan meningkatnya inflasi, perubahan kebijakan 

perusahaan, ketidakstabilan situasi keamanan dalam negeri, terus memanasnya iklim 

politik dalam negeri, kekurangpercayaan publik terhadap laporan keuangan emiten 

meskipun laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik independen, dan 

lain sebagainya. 

 

4.2.2.4. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi berfungsi untuk melihat sejauh mana kuatnya hubungan antara dua 

variabel atau lebih. Untuk persamaan regresi yang terbentuk dalam penelitian ini, yakni 

yang hanya melibatkan variabel dividend payout, asset growth, Leverage, Liquidity, 

Earning variability, dan Risiko Pasar (β) namun korelasi yang dimaksud adalah pengaruh 



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi  Volume VII No. 1 / Februari / 2015 

60 

antara variabel dividend payout, asset growth, Leverage, Liquidity dan Earning variability 

dengan variabel Risiko Pasar (β).  

 

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Analisis Korelasi 

Correlations

1 .147 -.121 -.065 .115 -.033

.213 .305 .584 .329 .781

74 74 74 74 74 74

.147 1 -.262* .027 .234* -.152

.213 .024 .818 .045 .195

74 74 74 74 74 74

-.121 -.262* 1 -.007 -.653** -.039

.305 .024 .950 .000 .739

74 74 74 74 74 74

-.065 .027 -.007 1 .043 .003

.584 .818 .950 .715 .980

74 74 74 74 74 74

.115 .234* -.653** .043 1 .229*

.329 .045 .000 .715 .050

74 74 74 74 74 74

-.033 -.152 -.039 .003 .229* 1

.781 .195 .739 .980 .050

74 74 74 74 74 74

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

DIVIDEND

ASSET GROWTH

LEVERAGE

LIQUIDITY

EARNING VARIABILITY

RISIKO PASAR

DIVIDEND

ASSET

GROWTH LEVERAGE LIQUIDITY

EARNING

VARIABILITY

RISIKO

PASAR

Correlation is signif icant at  the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is signif icant at  the 0.01 level (2-tailed).**. 

 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dari Annual Report Emiten Tahun 2002-2005 

 

Tabel di atas memperlihatkan besarnya koefisien korelasi antara variable 

independen dengan variabel dependen. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa 

untuk semua variabel  yaitu dividend payout, asset growth, leverage, dan liquidity tidak 

ada pengaruh terhadap Risiko Pasar (β), sedangkan pengaruh yang rendah adalah 

pengaruh antara earning variability dengan Risiko Pasar (β).  

Maka dapat diinterpretasikan bahwa earning variability dengan Risiko Pasar 

memiliki pengaruh yang kecil sedangkan dividend payout, asset growth, leverage, dan 

liquidity  tidak memiliki pengaruh terhadap Risiko Pasar (β). 

 

5. DISKUSI, IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama time frame 2002-2005 

menunjukkan variabel independen secara simultan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan dengan variabel dependen, sehingga kontribusi variabel independen yang 

mempengaruhi variebel dependen sangat kecil. Hasil penelitian juga menunjukkan 

secara parsial hanya variabel asset growth dan earning variability dari semua variabel 

independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini sesuai dengan 
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perkiraan atau dugaan awal (Consistent to a prioriti expectation) bahwa asset growth 

dan earning variability memiliki pengaruh yang positif dengan Risiko Pasar (β). 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Beaver, Kettler, dan Scholes (1970). Ada beberapa kemungkinan yang 

menyebabkan perbedaan hasil antara penelitian ini dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Beaver, Kettler, dan Scholes (1970), yaitu : 

1. Perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan kondisi pasar modal Indonesia yang 

berbeda dengan kondisi pasar modal dimana Beaver, Kettler, dan Scholes 

melakukan penelitian, yaitu NYSE (New York Stock Exchange) dengan kurun 

waktu penelitian antara tahun 1947-1965. Kondisi pasar di Indonesia masih 

termasuk pasar modal di negara berkembang yang pada umumnya belum efisien. 

Pasar modal yang efisien (informationally efficient) didefinisikan sebagai pasar 

modal yang harga sekuritas-sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang 

relevan. Pada pasar modal yang efisien, investor tidak dapat memperoleh abnormal 

return karena semua informasi tercermin pada nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya 

tidak lain adalah harga keseimbangan yang mencerminkan semua informasi yang 

tersedia bagi para investor pada suatu titik waktu tertentu, perubahan harga saham 

tidak bisa diperkirakan sebelumnya sampai muncul informasi baru. Hasil penelitian 

Suad Husnan (Husnan: 1990; 254) menunjukkan bahwa BEJ masih belum mencapai 

bentuk efisiensi setengah kuat. Efisiensi bentuk setengah kuat adalah keadaan 

dimana harga-harga bukan hanya mencerminkan harga-harga diwaktu lalu, tetapi 

semua informasi yang dipublikasikan (salah satunya laporan keuangan). Implikasi 

dari pasar modal bentuk demikian adalah bahwa harga saham di BEJ belum dapat 

mencerminkan informasi yang relevan secara cepat. Dengan demikian harga saham 

yang digunakan untuk menghitung nilai beta masing-masing saham dapat menjadi 

bias. 

2. Perbedaan antara hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Beaver, 

Kettler, dan Scholes (1970) adalah menyangkut jumlah dan jenis objek penelitian 

yang dipilih. Beaver, Kettler, dan Scholes (1970) menggunakan data yang lebih 

heterogen yaitu sebanyak 307 perusahaan dari berbagai jenis sektor industri dan 

jangka waktu penelitian yang lebih panjang yaitu dari tahun 1947-1966. 
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3. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, 

yaitu : 

a. Penggunaan data-data keuangan dari laporan keuangan masing-masing emiten 

tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya perbedaan prosedur dan metode 

akunting yang digunakan oleh masing-masing emiten. 

b. Informasi akuntansi keuangan yang digunakan sebagai faktor fundamental 

terbatas pada variabel-variabel penelitian yang digunakan oleh Beaver, Kettler, 

dan Scholes (1970), sehingga kemungkinan terdapat variabel informasi 

akuntansi keuangan lain yang lebih penting tetapi tidak diikutsertakan dalam 

model (bias spesifikasi). 
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