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Penelitian mengenai variabel-variabel penentu tingkat pengembalian saham 

yang banyak dilakukan umumnya menyimpulkan, bahwa risiko saham sebagai salah satu 
variabel penentu sangat mendominasi dalam setiap pertimbangan yang dilakukan oleh 
para investor dalam memutuskan untuk menginvestasikan dananya di pasar modal. 
Namun sebenarnya ada variabel penentu lain juga yang akan mempengaruhi tingkat 
pengembalian saham yang perlu dipertimbangkan pula, yaitu likuiditas saham. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh 
beta sebagai pengukur risiko sistematis dan likuiditas saham yang diukur dengan 
besarnya turnover rate secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham di Bursa Efek 
Jakarta dan juga menguji bagaimana pengaruh beta dan likuiditas saham secara simultan 
terhadap tingkat pengembalian saham. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
verifikatif dengan beta dan likuiditas saham sebagai variabel bebas dan tingkat 
pengembalian saham sebagai variabel terikatnya. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder . 

Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa beta secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Namun, likuiditas saham 
yang diukur dari besarnya turnover rate tidak mempengaruhi tingkat pengembalian 
saham secara signifikan. Sedangkan beta dan likuiditas saham secara simultan 
mempengaruhi tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Jakarta secara signifikan. 
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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya hampir semua investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. 

Investor tidak tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya dari investasi yang dilakukan. 

Dalam keadaan semacam itu dikatakan bahwa investor tersebut menghadapi risiko dalam 

investasi yang dilakukannya. Yang bisa ia lakukan adalah memperkirakan berapa keuntungan 

yang diharapkan dari investasinya, dan seberapa jauh hasil yang sebenarnya nanti akan 

menyimpang dari hasil yang diharapkan. Besarnya tingkat pengembalian dari investasi ditentukan 

oleh kesanggupan investor untuk menanggung risiko investasi. 

Risiko pasar atau risiko sistematis (systematic risk), yang dinyatakan dalam beta (β), 

dan selanjutnya menjadi variabel penentu tingkat pengembalian saham yang diharapkannya. 

Namun, sebenarnya ada karakteristik lain selain risiko sistematis yang juga akan mempengaruhi 

return saham, yaitu likuiditas saham yang salah satunya dapat diukur dengan menggunakan 

turnover rate. Likuiditas saham merupakan mudahnya saham yang dimiliki seseorang dapat 

diubah menjadi uang tunai melalui mekanisme pasar. 

Perilaku investor terhadap variabel-variabel penentu return saham tersebut 

dapat berbeda-beda, seorang investor dapat mendasarkan pertimbangannya pada risiko 

saham (risiko sistematis) yang harus ditanggungnya atau dapat juga menjadikan likuiditas 

saham sebagai pertimbangan utamanya dalam melakukan investasi. Kedua variabel ini 

akan memberikan pengaruh kepada return saham. 



Seiring dengan hal diatas, perkembangan pasar modal yang pesat di Indonesia terus 

berlanjut, hampir semua emiten yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta saham-sahamnya 

memberikan keuntungan yang cukup lumayan bagi para investor. Hal ini ditandai dengan 

peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Jakarta dalam beberapa tahun 

terakhir. IHSG mengalami pertumbuhan yang pesat sebesar 55,30% dari 1.162,63 di akhir tahun 

2005 menjadi 1.805,52 di akhir tahun 2006. Tingkat pertumbuhan yang mengesankan tersebut 

menempatkan BEJ sebagai bursa dengan pertumbuhan tertinggi ketiga di dunia setelah Cina dan 

Rusia (menurut Wall Street Journal Data Group). (www.jsx.co.id). 

Pada dasarnya tingkat pengembalian yang diharapkan investor dapat terealisasi 

dengan membeli saham dari perusahaan yang menunjukkan kinerja yang lebih baik dari rata-rata 

kinerja perusahaan lainnya. Dengan membeli saham-saham yang memiliki kinerja lebih baik dari 

rata-rata kinerja perusahaan lainnya dalam hal ini saham LQ 45, maka investor dengan sendiri 

telah mengurangi risiko yang akan mereka ambil dalam melakukan investasi pada saham. Saham 

LQ 45 sendiri sangat diburu oleh para investor karena memiliki nilai yang tinggi dan memiliki 

fundamental ekonomi yang baik. 

Penelitian mengenai hubungan antara beta dengan tingkat pengembalian saham di 

Indonesia jumlahnya tidak sedikit dan menggunakan berbagai metode yang berbeda. Berdasarkan 

hasil penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, sebagian menyatakan tidak ada hubungan 

yang positif (bahkan negatif) mengenai hubungan antara beta dengan tingkat pengembalian 

saham, sementara sebagian lagi menyatakan sebaliknya. Penelitian-penelitian tersebut antara lain 

yang dilakukan oleh Bismo Gandu M pada tahun 2002 yang mengambil kesimpulan bahwa beta 

sebagai risiko sistematis mempengaruhi tingkat hasil pengembalian portofolio saham-saham yang 

diteliti di BEJ selama periode Januari 2001 - Desember 2001, yaitu sebesar 48,90%, yang berarti 

masih ada variabel lain sebesar 51,10% yang juga mempengaruhi tingkat hasil pengembalian 



portofolio, dan hal ini tentunya bertolak belakang dengan teori CAPM yang menyebutkan bahwa 

hanya beta satu-satunya variabel yang mempengaruhi tingkat pengembalian portofolio. 

Penelitian mengenai variabel penentu tingkat pengembalian saham yang dilakukan 

umumnya hanya melihat pada risiko sistematis saja yang berpengaruhnya, tapi menunjukkan hasil 

yang tidak konklusif karena menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan membahas beta dan likuiditas saham yang diukur dengan menggunakan 

indikator turnover rate. Turnover rate merupakan perbandingan antara jumlah saham yang 

diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar. Penelitian ini dilakukan atas dasar penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Vinay T. Datar, Narayan Y. Naik, dan R. Radcliffe (1998), 

dimana mereka meneliti tentang pengujian alternatif dari likuiditas dan tingkat pengembalian 

saham. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara return saham dan turnover rate. 

Hal-hal tersebut diatas membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai beta sebagai risiko sistematis dan likuiditas saham yang mempengaruhi tingkat 

pengembalian (rate of return) saham di Bursa Efek Jakarta dengan objek penelitian saham-saham 

LQ 45 pada periode yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu pada Februari 2005 

sampai Januari 2007. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka masalah yang 

dapat diidentifikasi adalah: 

1. Berapa besar nilai beta, likuditas saham, dan tingkat pengembalian saham pada 

saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta tahun 2005-2006. 



2. Bagaimana pengaruh beta secara parsial terhadap tingkat pengembalian saham 

pada saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta tahun 2005-2006. 

3. Bagaimana pengaruh likuiditas saham secara parsial terhadap tingkat 

pengembalian saham pada saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta tahun 2005-

2006. 

4. Bagaimana pengaruh beta dan likuiditas saham secara simultan terhadap 

tingkat pengembalian saham pada saham LQ 45 di Bursa Efek Jakarta tahun 

2005-2006. 

 

 



2.1.  Kerangka Pemikiran 

Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan 

biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa-masa yang 

akan datang. Investasi merupakan salah satu bentuk persiapan seseorang akan kondisi 

finansialnya di masa yang akan datang, sehingga nantinya orang yang melakukan investasi 

(investor) dapat menikmati hasil atau return yang diperoleh dari hasil investasi tersebut. Investasi 

dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama, yaitu investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets) 

yang secara umum melibatkan aset berwujud, seperti tanah dan mesin, serta investasi pada aktiva 

finansial (financial assets) seperti pembelian saham atau obligasi. 

Dalam merencanakan dan melaksanakan investasi perlu suatu pertimbangan dan 

perhitungan yang matang karena disamping adanya harapan akan mendapat keuntungan juga 

terdapat ketidakpastian yang tercermin dalam risiko investasi yang harus dihadapi oleh investor. 

Risiko dan return bagaikan dua sisi mata uang yang selalu berdampingan, untuk mengurangi 

tingkat risiko yang harus ditanggung tanpa mengurangi tingkat pengembalian yang diharapkan 

apabila berinvestasi pada instrumen saham, dapat dilakukan diversifikasi saham dengan 

membentuk suatu portofolio. Diversifikasi merupakan konsep dasar dari suatu portofolio, dengan 

dilakukannya diversifikasi maka risiko yang lebih besar dapat dihindari. Risiko dapat terjadi 

karena adanya variasi tingkat pendapatan antar sekuritas, dengan diversifikasi tingkat pendapatan 

portofolio menjadi lebih stabil dan risikonya berkurang. Portofolio merupakan suatu kombinasi 

aset. Investor akan memilih suatu portofolio yang memberikan return yang terbesar untuk tingkat 

risiko tertentu atau risiko yang terkecil untuk tingkat return tertentu yang ia harapkan. Portofolio 

ini disebut portofolio efisien. 

Pasar modal merupakan suatu sarana yang memungkinkan pihak yang memiliki 

kelebihan dana bertemu dengan pihak yang memerlukan dana. Pada dasarnya, pasar modal 



(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Instrumen-instrumen keuangan 

yang diperjualbelikan di pasar modal seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konvertibel, 

dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put atau call). Seorang investor (pihak yang 

memiliki kelebihan dana) dapat menanamkan modalnya di pasar modal dan memperoleh 

keuntungan berupa deviden (laba yang dibagikan oleh perusahaan) dan capital gain yaitu selisih 

antara harga saham pada saat membeli dan pada saat menjual. 

Secara umum investor mempunyai karakter sebagai penghindar risiko (risk averse), 

maka mereka akan memilih untuk melakukan diversifikasi untuk bisa mengurangi risiko. Sebagai 

akibatnya semua pemodal akan melakukan hal yang sama, dan dengan demikian risiko yang 

hilang karena diversifikasi tersebut menjadi tidak relevan dalam perhitungan risiko. Hanya risiko 

yang tidak bisa hilang dengan diversifikasilah yang menjadi relevan dalam perhitungan risiko. 

Risiko ini disebut risiko pasar atau risiko sistematis (systematic risk), yang dinyatakan dalam beta 

(β), dan selanjutnya menjadi variabel penentu tingkat pengembalian saham yang diharapkan. 

Namun, sebenarnya ada karakteristik lain selain risiko sistematis yang juga akan 

mempengaruhi return saham, yaitu likuiditas saham yang salah satunya dapat diukur dengan 

menggunakan turnover rate. Sharpe, Alexander, dan Bailey (1994:248) menyatakan bahwa: 

“The expected return of a security would be based on two characteristics of the 
security: 

1. The marginal contribution of the security to the risk of an efficient portfolio. This 
would be measured by the familiar beta (β) of the security. 

2. The marginal contribution of the security to the liquidity of an efficient portfolio. This 
would be measured by the liquidity (L) of the security.” 
 



Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa tingkat pengembalian yang diharapkan 

dari suatu saham akan dipengaruhi oleh dua karakteristik dasar, yaitu risiko sistematis yang lebih 

dikenal sebagai beta (β) dan likuiditas saham tersebut. 

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Reilly and Brown (2000:414) adalah sebagai 

berikut: 

“Investor should know the liquidity characteristic of securities they currently own or 
may buy because liquidity can be important if they want to change the composition of their 
portfolios, and the major determinants of market liquidity are reflected in market trading data. 
The most important determination of external market liquidity is the number of shares or the 
dollar value of shares traded. More trading activity indicates a greater probability that you can 
find someone to take the other side of a desired transaction.” 

Secara umum, Alexander, Sharpe, and Bailey (1998) mendefinisikan likuiditas saham 

sebagai kemampuan investor untuk menjual harta atau aset yang dimilikinya tanpa harus 

melakukan konsesi atau kelonggaran harta. 

Menurut Vinay T. Datar, Narayan Y. Naik, dan R. Radcliffe (1998), likuiditas saham 

untuk sekuritas dapat diukur dengan menggunakan indikator turnover rate yang merupakan 

perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan dengan jumlah saham yang beredar. 

Dalam penelitiannya dikemukakan: 

“we propose the turnover rate of an asset as a proxy for it’s liquidity. We define 
turnover rate of a stock as the number of shares traded divided by the number of share 
outstanding in that stock and think of it as an intuitive metric of the liquidity of the stock. The 
advantage of using the turnover rate as aproxy for liquidity is two-fold. First, it has strong 
theoritical appeal. Second, the data on turnover rates is relatively easy to obtain.’ 

 

Bagi investor, sekuritas yang lebih likuid akan dinilai lebih menarik daripada sekuritas 

yang tidak atau kurang likuid. Para investor biasanya berusaha mencadangkan sejumlah aset yang 

unsur likuiditasnya tinggi guna berjaga terhadap kemungkinan pengeluaran tidak terduga. Bila 

aset yang mereka simpan likuiditasnya rendah, maka pada saat mereka dihadapkan pada 



pengeluaran tidak terduga, mereka akan terpaksa menjual aset-aset itu dibawah harga sehingga 

mereka rugi. Jadi, selain perkiraan return dan risiko, investor harus mempertimbangkan unsur 

likuiditas sebelum membeli aset. 

Objek dari penelitian ini adalah saham-saham yang selalu tergabung dalam indeks LQ 

45 selama 4 periode. Saham-saham LQ 45 merupakan saham-saham yang memiliki likuiditas dan 

kapitalisasi pasar yang tinggi. Saham-saham ini kemudian dikerucutkan lagi menjadi saham-

saham yang selalu tergabung dalam indeks LQ 45 selama 4 periode agar saham-saham yang 

terpilih benar-benar merupakan saham yang mempunyai stabilitas yang baik dan performance 

yang konsisten. Nilai indeks LQ 45 beberapa tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Oleh 

karena itu, saham-saham LQ 45 sangat diburu oleh para investor karena memiliki nilai yang 

tinggi dan memiliki fundamental ekonomi yang baik. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari risiko 

sistematis yang dinyatakan dalam beta dan likuiditas saham terhadap tingkat pengembalian saham 

pada periode 2005-2006 karena penelitian-penelitian pada periode sebelumnya yang 

menggunakan berbagai metode menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian ini 

menggunakan metode Single Index Model untuk perhitungan beta karena rumus Singel Index 

Model dalam bentuk market ini efisien dalam pengukuran market test. Rumus ini juga 

mengakomodasi hasil pengembalian saham yang merupakan tingkat pengembalian yang 

dihasilkan dari investasi yang dilakukan dalam periode tertentu. Sedangkan untuk perhitungan 

likuiditas saham, menggunakan Turnover Rate sebagai indikatornya. 

 

 

 



 

2.2.  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan kerangka pemikiran yang 

telah diuraikan, maka hipotesis yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 Beta berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengembalian 

saham. 

Hipotesis 2 Likuiditas saham berpengaruh secara signfikan terhadap tingkat 

pengembalian saham. 

Hipotesis 3 Beta dan likuiditas saham berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham. 



 

3.1 Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Penelitian ini termasuk kedalam jenis deskriptif, dimana data-data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan diolah, dianalisis dan diproses lebih lanjut dengan memakai teori-teori 

yang telah dipelajari yang pada akhirnya dapat menghasilkan suatu kesimpulan. Penelitian ini 

termasuk juga jenis penelitian verifikatif karena menggunakan pernyataan sementara atau dugaan 

yang akan diformulasikan ke dalam bentuk hipotesis yang harus diuji secara empirik. 

 

3.2 Operasionalisasi Variabel 

Dari kerangka pemikiran dan hipotesis yang dilakukan, ada 3 (tiga) variabel yang 

diamati dalam penelitian ini, yaitu: 

 Variabel Bebas (Independent Variable) 1, yaitu Risiko Sistematis yang dinyatakan 

dalam beta. 

 Variabel Bebas (Independent Variable) 2, yaitu Likuiditas Saham. 

 Variabel Terikat (Dependent Variable) yang merupakan faktor yang dipengaruhi 

yaitu, Tingkat Pengembalian Saham (Rate of Return). 

Penjabaran variabel-variabel tersebut ke dalam operasionalisasi variabel dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

 

 

 



Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Skala 

Variabel Bebas 

(X1) 

Beta 

Sebagai pengukur risiko yang 
tidak dapat dihilangkan melalui 
diversifikasi (undiversifiable 
risk). 
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Rasio 

Variabel Bebas 

(X2) 

Likuiditas Saham 

Mudahnya suatu saham yang 
dimiliki oleh seseorang untuk 
dapat diubah menjadi uang tunai 
melalui mekanisme pasar modal. 
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Variabel Terikat 
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Hasil pengembalian yang 
diperoleh dari suatu dana atau 
modal yang ditanamkan pada 
suatu investasi, baik berupa real 
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3.3 Metode Penentuan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, dimana sampel yang diambil 

adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan tujuan penelitian dan cukup 

representatif (Nasution, 2003:98). Peneliti kemudian menentukan syarat bagi sampel agar sesuai 

dengan tujuan penelitian, dimana syaratnya adalah saham-saham yang dijadikan sampel 

merupakan saham-saham perusahaan yang masuk ke dalam kelompok saham LQ 45 dan secara 



konsisten masuk ke dalam Indeks LQ 45 selama periode penelitian yaitu dari semester I tahun 

2005 sampai dengan semester II tahun 2006 atau dari bulan Februari 2005 sampai dengan Januari 

2007. 

3.4 Teknik Pengolahan Data 

Adapun tahap-tahap pengolahan data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Harga-harga per lembar saham (adjusted closing price) akan dicatat dan dihitung tingkat 

pengembalian (rate of return) sahamnya setiap bulan selama periode Februari 2005 - Januari 

2007. 

2. Nilai IHSG akan dicatat dan dihitung tingkat pengembaliannya setiap bulan selama periode 

yang sama, dan akan diperhitungkan sebagai tingkat pengembalian pasar. 

3. Mencatat suku bunga SBI setiap bulan selama periode penelitian dan dipergunakan sebagai 

ukuran risk free. 

4. Karena dalam penelitian ini digunakan tingkat pengembalian saham diatas tingkat suku bunga 

bebas risiko (excess return), maka hasil perhitungan tingkat pengembalian saham dan tingkat 

pengembalian pasar diatas harus dikurangi dengan tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia (SBI) sesuai dengan kurun waktunya. 

5. Meregresikan tingkat pengembalian saham dengan tingkat pengembalian pasar. Nilai yang 

didapat dari perhitungan ini merupakan nilai dari beta. 

6. Mencatat jumlah saham perusahaan yang diperdagangkan pada setiap bulannya dan total 

jumlah saham perusahaan yang beredar (listed) selama periode penelitian dan kemudian 

menghitung rata-rata turnover rate setiap bulannya sebagai indikator dari likuiditas saham. 

 

 

 



3.5 Rancangan Analisis  

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan guna 

mendukung hipotesis-hipotesis yang telah ditetapkan, maka rancangan analisis yang akan 

digunakan adalah  Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk menguji hipotesis diatas, penulis menggunakan uji statistik berdasarkan data 

yang diperoleh. Oleh karena terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen, maka 

digunakan Multiple Linier Regression and Correlation (Analisa Regresi dan Korelasi Linier 

Berganda). 

Analisa Regresi Linier Berganda adalah suatu analisis yang digunakan untuk melihat 

adanya suatu hubungan antara variabel X yaitu suatu variabel menentukan atau menerangkan 

variabel lainnya dan disebut dengan variabel bebas (independent variable), dengan variabel Y 

yaitu suatu variabel yang ditentukan atau diterangkan dan variabel ini disebut dengan variabel tak 

bebas (dependent variable). Hubungan ini dapat digunakan untuk mencari pengaruh variabel X 

terhadap variabel Y. 



4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Data Penelitian 

Data penelitian yang dijadikan sampel dalam penelitian ini merupakan saham-saham 

perusahaan yang masuk ke dalam kelompok saham LQ 45 dan secara konsisten masuk ke dalam 

Indeks LQ 45 selama periode penelitian yaitu dari semester I tahun 2005 sampai dengan semester 

II tahun 2006 atau dari bulan Februari 2005 sampai dengan Januari 2007. Perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Kode Saham dan Nama Perusahaan yang Masuk Dalam Indeks LQ 45 Periode 2005 – 2006 

 

No.  Kode Efek Nama Perusahaan 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk   

2 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk   

3 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

4 ASII Astra International Tbk   

5 BBCA Bank Central Asia Tbk   

6 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

7 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk   

8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk   

9 BNBR Bakrie & Brothers Tbk   

10 BNGA Bank Niaga Tbk     

11 BNII Bank International Indonesia Tbk 

12 BUMI Bumi Resources Tbk   

13 ENRG Energi Mega Persada Tbk   



14 GGRM Gudang Garam Tbk     

15 GJTL Gajah Tunggal Tbk     

16 INCO International Nickel Ind .Tbk   

17 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 

18 INKP Indah Kiat Pulp & Paper Tbk   

19 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

20 ISAT Indosat Tbk     

21 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 

22 KLBF Kalbe Farma Tbk     

23 LSIP PP London Sumatera Tbk   

24 MEDC Medco Energi International Tbk 

25 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 

26 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk   

27 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

28 SMCB Semen Cibinong Tbk   

29 TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 

30 TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk   

31 UNSP Bakrie Sumatra Plantations Tbk 

32 UNTR United Tractors Tbk   

33 UNVR Unilever Indonesia Tbk   

Sumber: Data dari BEJ yang telah diolah kembali. 

 

 

 



4.1.2 Perhitungan Beta 

Risiko sistematis yang diukur oleh beta ini nilainya dapat dihitung dengan menggunakan 

nilai-nilai tingkat pengembalian saham yang telah didapat dan tingkat pengembalian pasar setiap 

minggunya selama periode penelitian. 

Hasil perhitungan beta untuk masing-masing saham dapat dilihat dalam tabel 4.2 

berikut: 

Tabel 4.2 

Nilai Beta Saham-saham LQ 45 Periode 2005 - 2006 

No.  
Kode 
Efek Beta No.  

Kode 
Efek Beta 

1 AALI 0,275 18 INKP 1,252 

2 ADHI 1,933 19 INTP 1,394 

3 ANTM 0,381 20 ISAT 1,237 

4 ASII 1,577 21 KIJA 1,611 

5 BBCA 0,914 22 KLBF 1,138 

6 BBRI 1,524 23 LSIP 0,44 

7 BDMN 0,579 24 MEDC 0,548 

8 BMRI 1,439 25 PGAS 0,217 

9 BNBR -0,051 26 PNBN 1,874 

10 BNGA 1,362 27 PTBA 0,297 

11 BNII 1,073 28 SMCB 1,309 

12 BUMI 0,573 29 TKIM 0,909 

13 ENRG 0,743 30 TLKM 1,066 

14 GGRM 0,551 31 UNSP 0,122 



15 GJTL 1,56 32 UNTR 0,891 

16 INCO 0,54 33 UNVR 0,862 

17 INDF 1,359     

 

4.1.3 Analisis Likuiditas Saham 

Likuiditas saham dapat diukur dengan cara menghitung turnover rate dari setiap 

saham sebagai indikatornya. Besarnya turnover rate suatu saham dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Turnover rate ini dihitung secara bulanan, kemudian langkah berikutnya adalah 

mencari rata-rata turnover rate bulanan untuk masing-masing saham selama periode Februari 

2005 - Januari 2007 dan dijadikan sebagai indikator likuiditas untuk masing-masing saham. 

Hasil perhitungan turnover rate untuk masing-masing saham dapat dilihat dalam tabel 

4.3 berikut: 

Tabel 4.3 

Nilai Turnover Rate Saham-saham LQ 45 Periode 2005 - 2006 

No.  
Kode 
Efek 

Turnover 
Rate No.  

Kode 
Efek 

Turnover 
Rate 

1 AALI 0,01970 18 INKP 0,08000 

2 ADHI 0,12309 19 INTP 0,02156 

3 ANTM 0,06662 20 ISAT 0,04381 

j

jt
jt N

X
  



4 ASII 0,03554 21 KIJA 0,08429 

5 BBCA 0,02117 22 KLBF 0,03866 

6 BBRI 0,02678 23 LSIP 0,06281 

7 BDMN 0,01754 24 MEDC 0,04775 

8 BMRI 0,05160 25 PGAS 0,04014 

9 BNBR 0,16995 26 PNBN 0,02576 

10 BNGA 0,07464 27 PTBA 0,10664 

11 BNII 0,03228 28 SMCB 0,04484 

12 BUMI 0,06865 29 TKIM 0,03904 

13 ENRG 0,03648 30 TLKM 0,02008 

14 GGRM 0,00853 31 UNSP 0,09920 

15 GJTL 0,08806 32 UNTR 0,05715 

16 INCO 0,01432 33 UNVR 0,00385 

17 INDF 0,06771     

 

Dari tabel diatas kita dapat melihat bahwa saham dengan likuiditas saham tertinggi 

adalah saham BNBR karena memiliki nilai turnover rate yang paling besar, yaitu sebesar 

0,16995. Nilai ini menunjukkan pula bahwa saham BNBR merupakan saham yang paling likuid. 

Sedangkan saham dengan nilai turnover rate terkecil adalah saham UNVR yaitu sebesar 0,00385, 

nilai ini menunjukkan bahwa saham UNVR memiliki tingkat likuiditas yang rendah. 

4.1.4 Memprediksi Persamaan Linier Berganda 

Dengan persamaan yang didapat dari analisis regresi ini, kita akan dapat mengetahui 

seberapa besar variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen, hal ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 



 

Tabel 4.4 

Coefficientsa 

    Unstandardized Standardized 

T Sig. 

      

    Coefficients Coefficients Correlations 

Model B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 192,89 0,406   4,757 0       

  Beta -127,29 0,292 -0,616 -4,358 0 -0,628 -0,623 -0,613 

  Likuiditas 334,06 4,262 0,111 0,784 0,439 0,176 0,142 0,11 

 

Dari tabel diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = 192,89 – 127,29 X1 + 334,06 X2 

Dimana: Y = Tingkat Pengembalian Saham 

 X1 = Beta 

 X2 = Likuiditas Saham 

Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa: 

 Konstanta sebesar 192,89 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel Beta dan Likuiditas 

Saham, maka Tingkat Pengembalian Saham adalah sebesar 192,89, dengan syarat ceteris 

paribus, atau variabel selain dua variabel yang ikut mempengaruhi Tingkat Pengembalian 

Saham dianggap konstan. 

 Koefisien regresi X1 sebesar -127,29 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan 

pada variabel Beta maka akan mengurangi Tingkat Pengembalian saham sebesar 127,29 

satuan, dengan catatan variabel lain dianggap konstan. 



 Koefisien regresi X2 sebesar 334,06 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 satuan 

Likuiditas Saham maka menambah Tingkat Pengembalian Saham sebesar 334,06 satuan, 

dengan catatan variabel lain dianggap konstan. 

 Dari persamaan diatas, terlihat bahwa rata-rata beta memiliki hubungan negatif terhadap 

tingkat pengembalian saham, karena beta memiliki tanda negatif (-). 

 Rata-rata likuiditas saham memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pengembalian 

saham, dapat dikatakan bahwa kenaikan pada nilai likuiditas saham akan diikuti dengan 

kenaikan pada nilai tingkat pengembalian saham. 

 

4.1.5 Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

a.  Koefisien Korelasi Pearson 

 Koefisien korelasi antara X1 dan X2 

Koefisien korelasi antara Beta (X1) dan Likuiditas Saham (X2) atau r12 adalah sebesar -

0,106 (lihat tabel 4.6). Angka tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen 

tersebut tidak memiliki korelasi yang kuat dan memiliki hubungan yang negatif.  

 

 Koefisien korelasi antara X2 dan Y 

Koefisien korelasi antara Likuiditas Saham (X2) dan Tingkat Pengambalian Saham (Y) 

atau ry2 adalah sebesar 0,176. Angka tersebut menunjukkan bahwa likuiditas saham dan 

tingkat pengembalian saham memiliki korelasi yang sangat lemah. Hal ini sesuai 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

 Koefisien korelasi antara X1 dan Y 



Koefisien korelasi antara Beta (X1) dan Tingkat Pengembalian Saham (Y) atau ry1 

adalah sebesar -0,628. Angka tersebut menunjukkan bahwa beta dan tingkat 

pengembalian saham memiliki hubungan yang kuat dan hubungan yang negatif. 

b. Koefisien Korelasi Parsial 

 Koefisien korelasi parsial antara Beta (X1) dan Tingkat Pengembalian Saham (Y) atau 

ry12 adalah sebesar -0,623 (lihat tabel 4.7). Hal ini menunjukkan jika variabel Likuiditas 

Saham (X2) dianggap konstan, maka terdapat hubungan yang negatif sebesar -0,623 

antara Beta dan Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini menandakan bahwa semakin 

besar beta, maka akan semakin kecil tingkat pengembalian sahamnya. 

 

 Koefisien korelasi parsial antara Likuiditas Saham (X2) dan Tingkat Pengembalian 

Saham (Y) atau ry21 adalah sebesar 0,142. Hal ini menunjukkan jika variabel Beta (X1) 

dianggap konstan, maka terdapat hubungan yang positif sebesar 0,142 antara Likuiditas 

Saham dengan Tingkat Pengembalian Saham. Hal ini menandakan bahwa semakin 

besar likuiditas saham, maka semakin besar pula tingkat pengembalian sahamnya. 

 

c. Koefisien Korelasi Multipel 

Dengan menggunakan SPSS, maka akan diperoleh output dengan hasil sebagai 

berikut: 

 

 

 



Tabel 4.4 

Model Summaryb 

Model R 
R 
Square 

Adjusted 
R 
Square 

Std. 
Error of 
the 
Estimate 

Change Statistics 

Durbin-
Watson 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 0,638 0,407 0,367 0,87174 0,407 10,279 2 30 0,000 1,658 

a. Predictors: (Constant), Likuiditas, Beta 

b. Dependent Variable: Return 

Dari tabel diatas, dapat diperoleh Koefisien Korelasi Multipel atau Ry(1,2) sebesar 

0,638. Jika melihat tabel keeratan korelasi, maka korelasi multipel ini dinyatakan memiliki 

korelasi yang kuat. Ini menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Tingkat 

Pengembalian Saham dengan Beta dan Likuiditas Saham selama periode Februari 2005 – Januari 

2007. 

Mengacu pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa besarnya Koefisien 

Determinasi Multipel adalah sebesar 0,407. Angka tersebut menunjukkan bahwa sekitar 40,7 % 

Tingkat Pengembalian Saham dipengaruhi oleh variabel Beta dan Likuiditas Saham untuk 

periode Februari 2005 – Januari 2007. 

 

 

 

 

 

 



4.2 Pengujian Hipotesis 

Setelah kita menjelaskan arti dari persamaan regresi tersebut, selanjutnya kita akan 

menguji apakah persamaan tersebut signifikan atau tidak, baik secara parsial maupun secara 

bersama-sama. 

a. Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial 

Pengujian koefisien regresi secara individual dilakukan untuk mengetahui apakah 

Tingkat Pengembalian Saham benar-benar dipengaruhi secara signifikan oleh Beta dan Likuiditas 

Saham. 

1. Pengujian Koefisien Regresi antara Beta dan Tingkat Pengembalian Saham 

Hipotesis: 

Ho: β1 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari beta terhadap tingkat 

pengembalian saham. 

Ha: β1 ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan dari beta terhadap tingkat 

pengembalian saham 

 

Kriteria: 

-t (1/2α,df) < t hitung < t (1/2α,df)  maka Ho diterima 

-t (1/2α,df) > t hitung > t (1/2α,df)  maka Ho ditolak 

 

 



Hasil Pengujian: 

Diperoleh thitung untuk variabel Beta adalah sebesar -4,358 (lihat tabel 4.7), sementara 

ttabel-nya adalah sebesar 1,6955 (diperoleh dari tabel t, α = 5 %, n-k-1 = 31, untuk uji 2 

sisi). Dengan demikian, -t (1/2α,df) > t hitung maka Ho ditolak artinya Beta secara parsial 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham. 

 

2. Pengujian Koefisien Regresi antara Likuiditas Saham dan Tingkat Pengembalian 

Saham 

Hipotesis: 

Ho: β1 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari likuiditas saham terhadap 

tingkat pengembalian saham. 

Ha: β1 ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan dari likuiditas saham terhadap tingkat 

pengembalian saham 

 

Kriteria: 

-t (1/2α,df) < t hitung < t (1/2α,df)  maka Ho diterima 

-t (1/2α,df) > t hitung > t (1/2α,df)  maka Ho ditolak 

 

 

Hasil Pengujian: 



Diperoleh thitung untuk variabel Likuiditas Saham adalah sebesar 0,784 (lihat tabel 4.7), 

sementara ttabel-nya adalah sebesar 1,6955 (diperoleh dari tabel t, α = 5 %, n-k-1 = 31, 

untuk uji 2 sisi). Dengan demikian, -t (1/2α,df) < t hitung < t (1/2α,df) maka Ho diterima artinya 

Likuiditas Saham secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Tingkat Pengembalian Saham. 

 

b. Pengujian Koefisien Regresi Secara Simultan 

Pengujian koefisien regresi secara simultan dilakukan untuk mengetahui apakah Beta 

dan Likuiditas Saham benar-benar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat 

Pengembalian Saham. 

Hipotesis: 

Ho: β1 = β2 = 0 tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari beta dan likuiditas 

saham terhadap tingkat pengembalian saham. 

Ho: β1 ≠ β2 ≠ 0 terdapat pengaruh yang signifikan dari beta dan likuiditas saham 

terhadap tingkat pengembalian saham. 

 

Kriteria: 

F hitung < F dengan α, degree of freedom (n-k-1)  maka Ho diterima 

F hitung > F dengan α, degree of freedom (n-k-1)  maka Ho ditolak 

 

 



Hasil Pengujian: 

 Tabel 4.5 

 ANOVA(b) 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 156222,549 2 78111,275 10,279 ,000(a) 

  Residual 227979,324 30 7599,311     

  Total 384201,873 32       

a  Predictors: (Constant), Likuiditas, Beta 

b  Dependent Variable: Return 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Fhitung untuk persamaan regresi ini adalah 

sebesar 10,279, sementara Ftabel-nya adalah 3,32 (diperoleh dari tabel F, v1 = k = 2, v2 = n-k-1 = 

30). Dengan demikian, F hitung > F dengan α, degree of freedom (n-k-1) maka Ho ditolak artinya 

Beta dan Likuiditas Saham secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat 

Pengembalian Saham. 

Dari kedua pengujian diatas telah menunjukkan bahwa antara Beta dan Likuiditas 

Saham mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham secara 

simultan. Namun, secara parsial Likuiditas Saham tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Tingkat Pengembalian Saham. Sedangkan Beta secara parsial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Tingkat Pengembalian Saham. 

Berdasarkan pengujian hipotesis tersebut telah dinyatakan adanya hubungan yang erat 

antara Tingkat Pengembalian Saham dengan Beta dan Likuiditas Saham selama periode Februari 

2005 – Januari 2007. Hal ini dibuktikan dengan koefisien korelasi multipel (R) sebesar 0,638. 

Sedangkan Koefisien Determinasi Multipel (R2) menunjukkan angka sebesar 0,407 yang 

menunjukkan sekitar 40,7 % tingkat pengembalian saham dipengaruhi oleh beta dan likuiditas 



saham selama periode Februari 2005 – Januari 2007. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 59,3 % 

dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti perilaku pasar, makro ekonomi, kebijakan pemerintah, 

kondisi politik, dll. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan dari likuiditas saham secara parsial terhadap 

tingkat pengembalian saham kemungkinan disebabkan oleh sampel yang digunakan, yaitu saham-

saham LQ 45 yang merupakan saham-saham dengan harga tinggi yang akan memberikan 

pengaruh yang kecil terhadap tingkat pengembalian saham. Saham dengan harga tinggi biasanya 

tidak menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi. Investor biasanya akan memperbanyak 

volume perdagangan saham untuk meningkatkan tingkat pengembalian saham yang akan 

diterimanya. Selain itu, keadaan ini mungkin terjadi karena adanya faktor-faktor non ekonomi 

yang berpengaruh terhadap pengambilan keputusan investor seperti kondisi sosial politik, isu-isu 

yang beredar di pasar modal, spekulasi investor, dan lain sebagainya sehingga likuiditas saham 

tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, maka penelitian Pengaruh Beta 

dan Likuiditas Saham Terhadap Tingkat Pengembalian Saham Pada Saham LQ 45 di Bursa Efek 

Jakarta Periode 2005-2006 dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dari ketiga puluh tiga saham perusahaan yang diteliti, ternyata saham perusahaan 

yang memiliki tingkat pengembalian saham terbesar pada periode 2005-2006 

adalah saham dengan kode AALI yaitu sebesar 371,04 %. Sedangkan saham 

perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian saham terkecil adalah saham 

dengan kode GJTL yaitu sebesar -32,3 %. 



Dari hasil perhitungan beta untuk mengukur besarnya risiko sistematis dari tiga 

puluh tiga saham perusahaan yang diteliti, dapat disimpulkan hampir setengah 

saham-saham perusahaan yang diteliti merupakan saham yang agresif karena 

memiliki nilai beta lebih dari 1. Perusahaan yang memiliki beta tertinggi adalah 

saham dengan kode ADHI yaitu sebesar 1,933. Sedangkan saham yang memiliki 

beta terkecil adalah saham dengan kode BNBR yaitu sebesar -0,051. 

Dari perhitungan likuiditas saham yang diukur dengan nilai turnover rate, maka 

saham yang memiliki likuiditas saham tertinggi atau saham yang paling likuid 

adalah saham dengan kode BNBR yaitu sebesar 0,16995. Sedangkan saham dengan 

likuiditas saham terkecil atau saham yang paling tidak likuid adalah saham dengan 

kode UNVR yaitu sebesar 0,00385. 

2. Secara statistik dengan menggunakan program SPSS pada tingkat signifikansi 5 %, 

beta secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

pengembalian saham, dengan thitung sebesar -4,358 dimana lebih kecil dari -ttabel 

sebesar -1,6955. 

3. Secara statistik dengan menggunakan program SPSS pada tingkat signifikansi 5 %, 

likuiditas saham secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat pengembalian saham, dengan thitung sebesar 0,784 dimana berada diantara  + 

ttabel sebesar 1,6955. 

4. Secara statistik dengan menggunakan program SPSS pada tingkat signifikansi 5 %, 

beta dan likuiditas saham secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat pengembalian saham, dengan Fhitung sebesar 10,279 dimana lebih 

besar dari Ftabel sebesar 3,32. 

 



5.2 Saran 

1. Kesimpulan hasil penelitian ini bersifat sementara dan tidak mutlak, apabila dilakukan 

pada periode dan sampel yang berbeda diperkirakan akan memunculkan hasil yang 

berbeda. Untuk itu bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya penelitian dilakukan dengan 

rentang waktu yang lebih panjang dan sampel yang lebih representatif untuk mendapatkan 

hasil yang lebih akurat. 

2. Bagi investor yang ingin menanamkan dananya dalam bentuk sekuritas, sebaiknya tidak 

hanya melihat faktor risiko sistematis dan kelikuiditasan sahamnya saja sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 
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