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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RESIKO 
INVESTASI SAHAM PADA PERUSAHAAN FARMASI YANG  

GO PUBLIC DI BURSA EFEK INDONESIA 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

           Perekonomian Indonesia mengalami pasang naik dan pasang surut 

bahkan perekonomian Indonesia sejak akhir tahun 1997 mengalami 

keterpurukan yang sangat tajam, dimana diawali dengan keadaan politik 

negara sehingga berdampak pada menurunnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika sehingga menyebabkan membengkaknya nilai hutang luar 

negeri. Dengan demikian pengembalian  hutang luar negeri akan semakin 

sulit, kondisi ini bukanlah sebab utama dan krisis yang terjadi melainkan 

akibat dari besarnya pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh sektor 

swasta dalam negeri secara kurang berhati-hati dan kebanyakan pinjaman 

dalam jangka pendek. 

           Namun seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian 

Indonesia saat ini dikatakan bahwa perekonomian Indonesia pada triwulan 

ke-3 tahun 2009 tumbuh lebih cepat dari tahun sebelumnya. Adapun yang 

mendorong pertumbuhan ini adalah sebagai akibat pulihnya perekonomian 

secara menyeluruh (global), disamping itu tingkat kepercayaan konsumen 

bertumbuh di kalangan masyarakat berpenghasilan  rendah sehingga akan 

mendorong keinginan untuk menabung dan berinvestasi. Pertumbuhan  

investasi meningkat sejak triwulan ke-2 tahun 2009, hal ini didukung oleh 
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tingkat suku bunga semakin rendah dan permintaan domestik akan 

berinvestasi meningkat. 

           Dari tahun ke tahun dunia usaha mengalami kemajuan yang begitu 

pesat dan didukung juga dengan arus kemajuan  teknologi yang begitu 

cepat berkembang secara global sehingga hal ini juga membuat persaingan 

dalam dunia bisnis terasa semakin ketat karena proses untuk memperoleh  

informasi lebih cepat dan lebih efisien. Salah satu hal yang paling penting 

dalam dunia bisnis selain informasi dan  teknologi, modal tentunya 

persoalan yang paling mendasar untuk bertahan dalam  persaingan bisnis 

di era globalisasi ekonomi ini dan modal merupakan  hal mutlak yang 

harus dipenuhi. Jika tidak, maka perusahaan tersebut tidak akan  mampu  

mengembangkan kinerja usahanya dan bersaing di pentas dunia. Di lain 

pihak, kerjasama dari pihak bank yang semakin lesu membuat pembisnis-

pembisnis mengalami hambatan untuk mengembangkan sayapnya di dunia 

bisnis. Karena itu harus ada upaya untuk mencari sumber dana lain yang 

bisa diandalkan untuk keperluan jangka panjang adalah  melalui pasar 

modal. 

           Pasar modal merupakan sebuah pasar (gedung) yang disiapkan guna 

memperdagangkan saham-saham, obligasi, serta surat-surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa para Perantara Pedagang Efek (PPE). Di 

tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan-badan 

usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi 

dalam bentuk surat berharga, yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan 
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yang menjual saham di pasar modal (emiten). Sebaliknya perusahaan yang 

membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara mendaftar 

lebih dahulu (listing) pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Proses transaksi yang terjadi di pasar modal pada dasarnya tidak dibatasi 

oleh lokasi dan dinding gedung pasar modal mengingat transaksi bisa 

terjadi di manapun (Sunariyah, 2003 : 5). 

           Pasar modal menyediakan alternatif investasi bagi investor, baik 

dalam jangka pendek maupun dalam  jangka panjang, yang pada umumnya 

akan menyebabkan para investor menjadi tertarik untuk menginvestasikan 

dananya. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih 

aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu  lama dengan harapan 

mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang (Sunariyah, 

2003 : 5). Namun seorang investor juga perlu membuat suatu prediksi atau 

perkiraan jika harapan tersebut tidak sesuai. Untuk membuat prediksi 

dimasa yang akan datang diperlukan pengetahuan yang tertentu dalam 

menganalisis data-data ekonomi keuangan masa sekarang dan yang akan 

datang. Atas keputusan investasi dimana pendapatan yang belum sesuai ini 

dapat menimbulkan resiko bagi investor. Investor yang akan menanamkan 

dananya atau  modalnya pada saham, obligasi, deposito, atau investasi 

lainnya agar mengetahui resiko yang akan timbul dari investasi tersebut. 

           Resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian 

tentang suatu  keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan 

keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini 
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(Irham Fahmi, 2010 : 2). Setiap investor yang ingin menanamkan 

modalnya pada suatu perusahaan di sektor apapun tentu investor harus 

teliti membandingkan antara resiko dan keuntungan yang ditawarkan oleh 

masing-masing perusahaan. Pemilihan sektor perusahaan untuk 

berinvestasi sangat mempengaruhi resiko kita berinvestasi. 

           Perusahaan Farmasi merupakan jenis perusahaan dimana dalam 

kegiatan operasionalnya memproduksi produk-produk obat untuk 

kesehatan, tidak seperti perusahaan dagang yang hanya melakukan 

penjualan terhadap produk. Keadaan tersebut akan memberikan peluang 

kepada investor untuk menanamkan modalnya terhadap perusahaan 

tersebut. Keuntungan berinvestasi di sektor manufaktur jadi lebih besar 

apabila dibandingkan dengan perusahaan yang bergerak disektor lain. 

Kondisi tersebut disebabkan pada perusahaan manufaktur dapat 

memberikan peluang yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan, 

meskipun pada sisi lain tingkat resiko yang dapat dialami juga tinggi. 

Dengan demikian berinvestasi di perusahaan farmasi akan memberikan  

resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan dagang, kondisi 

tersebut akan  menjadi pertimbangan bagi investor untuk mengambil 

investasi dibidang tersebut. (www.investasi.com) 

           Perusahaan farmasi menjadi salah satu pilihan yang tepat bagi 

investor untuk menanamkan modalnya dengan perhitungan resiko yang 

tidak terlalu besar untuk memperoleh keuntungan, hal ini didukung dengan 

perkembangan zaman yang cepat, bisnis alat kedokteran, obat-obatan, 
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serta rumah sakit telah berkembang dengan pesat. Kementrian kesehatan 

menyebutkan bahwa tahun 2004 sekitar 400 juta dolar AS atau sekitar Rp 

3,6 triliun keluar dari mereka yang berobat ke luar negri. Tahun 2007, 

pihak Nasional Healthcare Group international Business Development 

menyebutkan, devisa yang dikeluarkan untuk berobat ke Singapur saja 

mencapai 600 juta dolar AS atau Rp 5,6 triliun. Perkiraan dan informasi 

berbagai pihak bahwa jumlah devisa yang dibawa keluar untuk berobat 

keluar negri diperkirakan sudah mencapai Rp 10 triliun lebih, pernyataan 

ini sangat memperkuat bagusnya perkembangan bisnis di perusahaan 

perobatan (Irham Fahmi, 2010 : 247). 

           Dalam Bursa Saham ada kalanya kegagalan dan keberuntungan, 

keberuntungan pertama datang dari penguatan  rupiah terhadap dollar. 

Dengan  menguatnya rupiah terhadap dolar, biaya produksi emiten di 

sektor ini bisa ditekan sedalam  mungkin. Sekitar 90 persen bahan baku 

obat-obatan  masih diimpor. Makanya kekuatan rupiah yang terjadi 

belakangan ini disambut baik oleh pelaku pasar. Kabar baik lainnya adalah 

konsumsi obat yang tahun ini diperkirakan akan mencapai US$ 4,4 miliar 

atau naik 11 % dibandingkan tahun 2010. Tahun lalu, penjualan obat 

mencapai US4 4,4 miliar dari jumlah tersebut, sekitar US$ 2,4 miliar 

merupakan obat resep atau etikal. Sedangkan obat bebas atau over the 

counter mencapai US$ 1,6 miliar. Peningkatan konsumsi itu, menurut 

Lutfi Mardiansyah, Chairman International Pharmaceutical, dipicu oleh 

kenaikan jumlah penduduk dan produk domestic bruto (PDB). Makanya, 
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tidak mengherankan jika saham farmasi belakangan mulai didekati 

investor (www.waspada.co.id). 

           Dengan keadaan saham yang berfluktuasi maka investor perlu 

mengetahui cara untuk mendeteksi resiko kerugian yang akan dihadapi 

dengan tingkat keuntungan yang akan di peroleh. Resiko investasi secara 

umum dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat makro dan mikro. 

Faktor makro yang berpengaruh terhadap resiko investasi saham dapat 

berupa bunga deposito dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 

Sedangkan faktor mikro yang berpengaruh meliputi struktur modal, 

operating  leverage, deviden yang dibagi dan tingkat likuiditas perusahaan 

(R. Agus Sartono, 1998 : 191). Adapun Faktor yang bersifat makro 

merupakan faktor yang mempengaruhi semua perusahaan dan industri. 

Faktor makro meliputi tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai tukar 

rupiah, sedangkan faktor yang bersifat mikro merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap kesehatan suatu perusahaan yang meliputi struktur 

modal, operating leverage, financial leverage, dan likuiditas perusahaan 

yang dapat diukur dengan Current Ratio. Mengingat investasi saham  

mengandung resiko yang cukup besar dan  meliputi jangka waktu yang 

cukup panjang, maka sangat penting bagi investor untuk menilai tingkat 

resiko atas investasi yang dilakukan. 

           Dalam penelitian ini mengambil perusahaan farmasi yang terdapat 

dalam Bursa Efek Indonesia untuk diteliti. Objek yang diambil karena 

perusahaan farmasi merupakan perusahaan yang berada pada sektor-sektor 
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bisnis yang strategis, mempunyai perputaran bisnis yang sangat kencang. 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui 

(www.idx.co.id) terdapat sepuluh emiten yang termasuk dalam perusahaan 

farmasi yaitu seperti tercatat dalam tabel 1 berikut ini: 

 
Tabel 1 

Daftar Perusahaan Farmasi Yang Go Public 
Pada PT. Bursa Efek Indonesia 

 

NO 
KODE 

EMITEN NAMA PERUSAHAAN 
WAKTU LISTING 

PERUSAHAAN  

1 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk 11 November 1994 

2 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk 17 April 2001 

3 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 04 Juli 2001 

4 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

5 MERK PT. Merck Tbk 23 Juli 1981 

6 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 16 Oktober 2001 

7 SCPI PT. Schering Plough Indonesia Tbk 08 Juni 1990 

8 SQBB PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 29 Maret 1983 

9 SQBI PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk 29 Maret 1983 

10 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 17 Juni 1994 
Sumber : Indonesia Stock Exchange 

           Dari tabel satu tercatat sepuluh perusahaan farmasi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, dengan tahun listing yang tidak sama semua yaitu 

dari tahun 1983 sampai yang paling baru yaitu tahun 2001 beberapa 

perusahaan baru mencatatkan  namanya di Bursa Efek Indonesia, dan dari 

sepuluh (10) emiten yang tercatat penelitian ini hanya menggunakan 

delapan (8) perusahaan, karena hanya delapan perusahaan farmasi yang 
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melaporkan data keuangan secara continue dan memiliki data keuangan 

yang lengkap dari tahun 2008 sampai 2011, seperti pada tabel 2 berikut 

ini:
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Tabel 2 
Perkembangan Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar 

Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011 
(dalam rupiah) 

 

NO NAMA PERUSAHAAN 
HARGA SAHAM PER LEMBAR (Rp) 

PERKEMBANGAN HARGA 
SAHAM (%) RATA - RATA 

PERKEMBANGAN 
(%) 

2008 2009 2010 2011 
2008 - 
2009 

2009 -
2010 

2010 - 
2011 

1 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 153  131  146  239  (14,38) 11,45  63,70  20,26  
2 PT. Kalbe Farma Tbk 770  1.017  2.315  3.356  32,08  127,63  44,97  68,23  
3 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 1.205  1.429  1.508  1.138  18,59  5,53  (24,54) (0,14) 
4 PT. Merck Tbk 45.875  57.408  81.250  114.458  25,14  41,53  40,87  35,85  
5 PT. Indofarma (Persero) Tbk 125  80  85  96  (36,00) 6,25  12,94  (5,60) 
6 PT. Pyridam Farma Tbk 56  85  114  171  51,79  34,12  50,00  45,30  
7 PT. Schering-Plough Indonesia Tbk 17.921  26.021  38.275  27.254  45,20  47,09  (28,79) 21,17  
8 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 549  605  1.197  2.263  10,20  97,85  89,06  65,70  

Sumber : www.idx.co.id  (data diolah) 
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           Dari tabel 2 dapat diuraikan bahwa harga saham masing-masing 

perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara umum 

berfluktuasi. Dan perusahaan yang memiliki perkembangan saham yang 

baik dari tahun 2008 sampai tahun 2011 adalah perusahaan PT. Kalbe 

Farma Tbk dengan persentase perkembangan terbesar yaitu 68,23 % dari 

tahun 2008 sampai tahun 2011 dan menunjukkan tren grafik yang terus 

meningkat. Hal ini bisa menjadi salah satu pertimbangan investor dalam 

menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. 

           Atas dasar berbagai faktor yang mempengaruhi resiko investasi 

saham pada perusahaan farmasi yaitu baik dari luar perusahaan misalnya 

seperti: tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap US$, dan tingkat suku 

bunga dan didalam  perusahaan seperti: struktur modal, operating 

leverage, financial leverage, dan  likuiditas perusahaan higga dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

 

B. Perumusan Masalah 

              Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Nilai 

Tukar Rupiah Terhadap US$, Struktur Modal, Operating Leverage, 

Finansial Leveage, dan likuiditas perusahaan (Current Ratio) secara 

simultan terhadap resiko investasi saham pada perusahaan Farmasi di 

PT. Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2011? 
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2. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Nilai 

Tukar Rupiah Terhadap US$, Struktur Modal, Operating Leverage, 

Finansial Leveage, dan likuiditas perusahaan (Current Ratio) secara 

parsial terhadap resiko investasi saham pada perusahaan Farmasi di PT. 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2008 – 2011? 

3. Dari ketujuh faktor-faktor tersebut faktor manakah yang memiliki 

pengaruh yang dominan terhadap resiko investasi saham pada 

perusahaan  Farmasi di PT. Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2011? 

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

            Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki tujuan. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan 

antara Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Nilai Tukar 

Rupiah Terhadap US$, Struktur Modal, Operating Leverage, 

Finansial Leveage, dan likuiditas perusahaan terhadap resiko 

investasi saham pada perusahaan Farmasi di PT. Bursa Efek 

Indonesia periode 2008 – 2011. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial antara 

Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga Deposito, Nilai Tukar Rupiah 

terhadap US$, Struktur Modal, Operating Leverage, Financial 

leverage, dan likuiditas perusahaan terhadap resiko investasi saham 
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pada perusahaan Farmasi di PT. Bursa Efek Indonesia periode 

2008–2011. 

c. Untuk mengetahui dan menganalisis antara Tingkat Inflasi, Tingkat 

Bunga Deposito, Nilai Tukar Rupiah terhadap US$, Struktur 

modal, Operating leverage, Financial leverage, dan likuiditas 

perusahaan yang dominan berpengaruh terhadap resiko investasi 

saham pada perusahaan Farmasi di PT. Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 – 2011. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Meningkatkan pemahaman dan dapat mengaplikasikan teori-

teori yang diperoleh di bangku kuliah. 

2) Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan informasi yang 

di dapat dari perusahaan. 

b. Bagi Perusahaan atau Subjek Penelitian 

Sebagai masukan dan informasi juga sebagai bahan pertimbangan 

investor maupun calon investor mengenai pengaruh faktor makro 

dan faktor mikro terhadap resiko investasi saham  pada perusahaan 

Farmasi di PT. Bursa Efek Indonesia periode 2008–2011. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan (Fakultas Ekonomi) 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang 

nantinya dapat berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan serta 

untuk referensi mahasiswa dengan penelitian sejenis. 
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D. Tinjauan Pustaka 

            Pada tinjauan pustaka disajikan landasan teori dan pembahasan 

hasil – hasil penelitian sebelumnya, terdiri atas : 

1. Landasan Teori 

a. Pengertian Pasar Modal  

           Pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan 

yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta 

keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, 

pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, 

jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara 

pedagang efek (Sunariyah, 2011 : 1). 

           Pasar modal (capital market) merupakan tempat diperjual 

belikannya berbagai instrument keuangan jangka panjang, seperti 

utang (utang jangka pendek atau utang jangka panjang), ekuitas 

(saham), instrument derivative, dan instrument lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun 

intuisi lainnya (pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan 

berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai 

sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya 

(Tjipto Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, 2011 : 1) 
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           Dari keterangan diiatas dapat disimpulkan bahwa pasar 

modal merupakan tempat untuk memperdagangkan saham, 

obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dimana bertujuan untuk 

mencari investor atau penanam modal guna mendapatkan dana 

untuk keperluan perusahaan si pemilik saham maupun intuisi 

lainnya (pemerintah). 

b. Peranan Pasar Modal 

           Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu 

Negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan pada suatu 

Negara dengan Negara lain. Peranan pasar modal suatu Negara 

dilihat dari 5 aspek (Sunariyah, 2011 : 7) yaitu sebagai berikut: 

1) Sebagai fasilitas melakukan transaksi interaksi antara pembeli 

dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat 

berharga yang dijualbelikan. Kedua belah pihak dapat 

melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka (pembeli dan 

penjual bertemu secara tidak langsung). 

2) Pasar modal memberikan kesempatan pada para investor untuk 

memperoleh hasil (return) yang diharapkan. 

3) Pasar modal memberikan kesempatan pada para investor untuk 

menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga 

lainnya. 

4) Pasar modal menciptakan kesempatan pada masyarakat untuk 

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. 
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5) Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat 

berharga. Bagi para investor, keputusan investasi harus 

didasarkan pada tersedianya informasi yang akurat dan dapat 

dipercaya. 

c. Manfaat Pasar Modal 

  Beberapa manfaat pasar modal adalah sebagai berikut: 

1) Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia 

usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara 

optimal. 

2) Memberi wahana investasi bagi investor sekaligus 

memungkinkan upaya diverifikasi. 

3) Menyediakan indikator utama (leading indicator) bagi trend 

ekonomi Negara. 

4) Memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan hingga 

lapisan masyarakat menengah. 

5) Memungkinkan penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan 

profesionalisme serta penciptaan iklim berusaha yang sehat. 

6) Menciptakan lapangan kerja / profesi yang menarik. 

7) Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan 

mempunyai prospek. 

8) Menjadi alternative investasi yang memberikan potensi 

keuntungan dengan resiko yang bias diperhitungkan melalui 

keterbukaan, likuiditas, dan diverifikasi investasi. 
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9) Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, memberi akses 

kontrol sosial. 

10) Mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim keterbukaan 

dan pemanfaatan manajemen professional 

(Tjipto Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin, 2011 : 2) 

d. Macam-macam Pasar Modal 

             Penjualan saham pada masyarakat dapat dilakukan dengan 

beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan jenis 

ataupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut 

diperjualbelikan. Ada beberapa macam jenis pasar modal yaitu : 

(Sunariyah, 2011 : 12) 

1) Pasar Perdana (Primary Market) 

 Pasar Perdana adalah  penawaran saham dari perusahaan yang 

menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu 

yang ditetapkan oleh pihak yang menerbitkan sebelum saham 

tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

2) Pasar Sekunder (Secondary Market) 

 Pasar Sekunder merupakan pasar dimana saham dan sekuritas 

lain diperjualbelikan secara luas, setelah melalui masa 

penjualan di pasar perdana. 

3) Pasar Ketiga (Third Market) 

 Pasar Ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas 

lain diluar bursa (over the counter market). 
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4) Pasar Keempat (Fourth Market) 

 Pasar Keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar 

pemodal atau dengan kata lain pengalihan saham dari satu 

pemegang saham ke pemegang saham lainnya tanpa melalui 

perantara pedagang efek. 

e. Jenis-Jenis Instrumen Pasar Modal 

         Instrument keuangan yang diperdagangkan di pasar modal 

merupakan instrument jangka panjang (lebih dari satu tahun) 

seperti saham (stock), obligasi (bond), waran (warrant), right, dan 

reksadana (mutual fund). (Tjipto Darmadji dan Hendry M. 

Fakhruddin, 2011 : 2). 

1) Pengertian Saham 

 Saham dapat didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas (Tjipto Darmadji dan Hendry M. 

Fakhruddin, 2011 : 5). 

a) Saham Biasa (Common Stock) 

  Yaitu merupakan saham yang menempatkan pemiliknya 

paling junior terhadap pembagian deviden, dan hak atas 

harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi. 
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b) Saham Preferen (Preferen Stock) 

Yaitu saham yang memiliki karakteristik gabungan antara 

obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan 

pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa 

tidak mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki 

investor. 

2) Obligasi (bond) 

Adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit 

obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan 

memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, 

dan kewajiban melunasi pokok hutang pada waktu yang telah 

ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. 

3) Sertifikat (right) 

 Merupakan surat berharga yang memberikan hak kepada 

pemegangnya untuk menukarkan (exercise) menjadi saham 

biasa. 

4) Waran (Warrant) 

 Adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga 

yang sudah ditentukan. 

f. Pengertian Bursa Efek Indonesia 

           (Agus Sartono, 2008 : 27) Bursa efek merupakan lembaga 

yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan sekuritas (Pasal 1 : 

4 UU No. 8/1995). Bursa efek menurut Kepres No. 53 adalah suatu 



19 
 

tempat  pertemuan termasuk sistem elektronik tanpa tempat 

pertemuan yang diorganisir dan digunakan untuk 

menyelenggarakan  pertemuan penawaran jual-beli atau  

perdagangan efek (Sunariyah, 2011 : 46). 

g. Investasi 

          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 dalam arti luas terdiri dari 2 bagian utama, yaitu: 

(Sunariyah, 2011 : 4) 

1) Investasi dalam bentuk aktiva riil (real assets), adalah aktiva 

berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan 

real estate. 

2) Investasi dalam bentuk surat-surat berharga atau sekuritas 

(marketable securities atau financial assets), adalah aktiva 

finansial yang berwujud surat-surat berharga yang pada 

dasarnya merupakan klaim atas aktiva riil yang dikuasai oleh 

suatu entitas. 

Ada beberapa alasan orang berinvestasi (Zvi Bodied and Alex 

Kane, 2006 : 53) yaitu: 

a) Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa 

yang akan datang. 
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b) Mengurangi tekanan inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikkan 

perusahaan atau objek lain, seseorang dapat menghindari 

diri dari resiko penurunan nilai kekayaan atau hak milik 

akibat adanya inflasi. 

c) Dorongan untuk menghemat pajak. 

Dibeberapa Negara di dunia banyak melakukan kebijakan 

yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberitahuan fasilitas perpajakan 

kepada masyarakat yang melakukan investasi pada usaha 

tertentu. 

h. Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Oleh Investor Sebelum 

Berinvestasi di Pasar Modal 

          Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi 

perdagangan surat berharga jangka panjang baik ddalam bentuk 

utang (obligasi) maupun modal sendiri (saham). Secara umum 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seorang pemodal 

sebelum berinvestasi di pasar modal, adalah sebagai berikut: 

(Tjipto Darmadji dan Hendry M. Fakhruddin 2011 : 87) 

1) Pertimbangan tingkat keuntungan dan tingkat resiko 

Keputusan  investasi merupakan keputusan atau pilihan atas 

suatu skenario tingkat keuntungan yang diharapkan (expected 

return) dan skenario tingkat resiko (risk) yang siap ditanggung. 
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2) Ketahui jangka waktu investasi (time horizon) 

Jangka waktu investasi akan menetukan prilaku investor dalam 

aktivitas investasinya. 

3) Kenali karakter investor 

Umumnya karakter investor terbagi atas 3 yaitu: 

a) Pengambil resiko (risk taker) 

b) Penghindar resiko (risk avoider) 

c) Netral 

Karakter investasi akan berpengaruh terhadap prilaku dalam 

berinvestasi dan karakter tersebut menentukan strategi yang 

tepat dalam berinvestasi. 

4) Mempelajari Keuangan 

 Bagi sebagian besar orang, investasi di reksadana hanyalah 

sebagian dari total assetnya. Jika investasi anda lebih banyak 

pada deposito berjangka, anda mungkin dapat mengambil 

resiko lebih besar untuk tingkat keuntungan yang lebih besar 

pula dari investasi di reksadana. 

5) Evaluasi kinerja investasi investor 

Banyak orang yang menilai reksadana berdasarkan keuntungan 

yang tinggi. Data historis membuktikan bahwa reksadana yang 

mempunyai kinerja bagus pada masa lalu, tidak selalu 

memberikan kinerja sama pada masa yang akan datang. 
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6) Melakukan diversifikasi 

Pemodal yang professional setuju bahwa salah satu rahasia 

untuk mencapai tingkat keuntungan yang baik secara konsisten 

adalah diversifikasikan atau berinvestasi pada lebih dari satu 

reksadana. Diversifikasi adalah sebuah cara untuk 

mengendalikan resiko karena walaupun investor berinvestasi 

pada beberapa reksadana beresiko tinggi, bila nilai salah satu 

investasi tersebut menurun, nilai investasi yang lainnya 

mungkin naik. 

7) Resiko Investasi 

Resiko didefinisikan sebagai probabilitas tidak tercapainya 

tingkat keuntungan atau return yang diharapkan. Resiko 

merupakan perbedaan tingkat keuntungan yang sebenarnya 

(actual return) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

(Agus Sartono, 2001 : 147) 

Resiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya 

perbedaan antara actual return dan expected return. Investor 

mengambil setiap keputusan investasi selalu berusaha untuk 

meminimalisasi berbagai resiko yang timbul, baik resiko yang 

bersifat jangka panjang. Setiap perubahan berbagai kondisi 

mikro dan makro ekonomi akan turut mendorong terbentuknya 

berbagai kondisi yang mengharuskan seorang investor 

memutuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang 
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diterapkan agar ia tetap memperoleh return (keuntungan yang 

diharapkan oleh invetor) (Irham Fahmi, 2010 : 174). 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa resiko 

investasi adalah kesenjangan yang terjadi antara tingkat 

keuntungan yang sebenarnya (actual return) dengan 

keuntungan yang diharapkan (expected return). 

a) Penggolongan Resiko Investasi 

 Resiko dalam investasi saham dapat dikelompokkan 

menjadi dua bagian yaitu: 

(1) Resiko Sistematis (Systematic Risk) 

Adalah resiko yang tidak bisa diversifikasikan atau 

dengan kata lain resiko yang sifatnya mempengaruhi 

secara menyeluruh. 

(2) Resiko Tidak Sistematis (Unsystematic Risk) 

Merupakan resiko yang tidak sistematis yaitu hanya 

membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. 

Jika suatu perusahaan mengalami resiko yang tidak 

sistematis maka kemampuan untuk mengatasinya masih 

akan bisa dilakukan, karena perusahaan bisa 

menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya 

seperti diversifikasi portofolio. Resiko tidak sistematis 

disebut juga resiko spesifik atau resiko yang dapat 

diversifikasikan. 
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b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Resiko Investasi Saham 

Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko investasi saham 

terdiri atas: 

(1) Faktor Makro 

Faktor Makro yaitu faktor-faktor yang berada diluar 

perusahaan dan berpengaruh terhadap semua 

perusahaan. Faktor-faktor ini menyebabkan adanya 

kecenderungan semua saham untuk bergerak bersama 

dan karenanya selalu ada dalam setiap saham. Faktor-

faktor makro meliputi: 

(a) Tingkat Bunga Deposito 

 Naik turunnya bunga perbankan baik deposito, 

tabungan, dan pinjaman akan mempengaruhi 

keputusan publik dalam menetapkan keputusannya, 

yaitu jika suku bunga bank mengalami kenaikan 

maka publik akan menyimpan dananya di bank 

dalam bentuk deposito, namun jika suku bunga 

bank menurun maka publik akan mempergunakan 

dana tersebut untuk membeli saham. (Irham Fahmi, 

2010 : 174). 

(b) Tingkat Inflasi 

Resiko inflasi (daya beli masyarakat pada saat 

inflasi mengalami penurunan namun pada saat 
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inflasi stabil atau rendah maka daya beli 

masyarakat akan mengalami peningkatan) (Irham 

Fahmi, 2010 : 175) 

(c) Nilai Tukar Rupiah terhadap US$ 

Resiko nilai tukar mata uang (resiko pasar mata 

uang, naik turunnya mata uanga suatu Negara saat 

dikonversikan dengan mata uang Negara lainnya, 

seperti dengan dollar, yen, euro, dan lainnya. 

Apalagi saat itu ada berbagai perusahaan 

membutuhkan mata uang asing dalam setiap 

transaksi bisnisnya. (Irham Fahmi, 2010 : 175) 

(2) Faktor Mikro 

Faktor mikro adalah faktor-faktor yang bersifat spesifik 

dari kondisi terjadi pada perusahaan. Faktor-fakor yang 

mempengaruhi resiko ini adalah: 

(a) Struktur Modal 

 Struktur modal adalah pembelanjaan permanen 

dimana mencerminkan perimbangan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Semakin 

besar jumlah penggun aan hutang jangka panjang 

yang dibandingkan dengan modal sendiri maka 

semakin besar beban tetap yang harus ditanggung 

oleh perusahaan berupa beban bunga. Besarnya 
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beban bunga yang ditanggung oleh perusahaan 

akan mengurangi tingkat laba yang tersedia bagi 

pemegang saham sehingga resiko bagi pemegang 

saham akan meningkat. (Bambang Riyanto, 2010 : 

181) 

 Struktur modal dapat dihitung dengan rumus : 

Long term debt to equity ratio. 

 Long term debt to equity ratio= 

SendiriModal
PanjangJangkaHutang

 

(b) Overating Leverage  

Overating leverage merupakan suatu nilai yang 

menunjukan besarnya beban yang di tanggung oleh 

perusahaan. Besarnya beban yang ditanggung oleh 

perusahaan dapat terjadi karena keputusan 

pembelanjaan perusahaan yang tercermin dalam 

struktur modal dan keputusan investasi perusahaan. 

Tingkat Leverage operasi didefinisikan sebagai 

ratio antara persentase perubahan laba sebelum 

bunga dan pajak EBIT (Earning Before Interes and 

Taxes) dengan persentase perubahaan volume 

penjualan. 
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Secara sistematis, DOL (Degree Of Operating 

Lerverage) dapat di pormulasikan sebagai berikut: 

(R. Agus Sartono, 2008 : 260) 

DOL = 
pendapatanperubahan Prosentase

EBIT PerubahanProsentase
 

(c) Finansial Leverage 

Finansial Leverage dapat didefinisikan sebagai 

kemampuan perusahaan dalam penggunaan aktiva 

atau dana dimana untuk penggunaan tersebut 

perusahaan harus menutup biaya tetap atau 

membayar kewajiban-kewajiban finansial yang 

sifatnya tetap untuk memperbesar pendapatan 

perlembar saham biasa (Earning Per Share EPS) 

karena EPS ini mengukur tingkat penghasilan / 

return untuk setiap lembar sahamnya. Pajak bunga 

dan deviden semuanya adalah faktor-faktor yang 

menyebabkan berkurangnya incoming yang 

tersedia bagi pemegang saham biasa. 

Finansial leverage muncul karena ada kewajiban-

kewajiban finansial yang sifatnya tetap (fixed 

financial charges) yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Perusahaan yang menggunakan dana 

dengan beban tetap dikatakan dapat menghasikan 

leverage yang menguntungkan. Menurut (Lukman 
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Syamsudin, 1998 : 112) Rumus pengukuran 

besarnya finansial leverage : 

Finansial Leverage = 
AktivaTotal

HutangTotal
 

(d)  Likuiditas Perusahaan 

Likuiditas perusahaan merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban financial 

(hutang jangka pendeknya) yang segera dipenuhi. 

Semakin besar tingkat likuiditas perusahaan, maka 

semakin besar kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat pada 

waktunya. Sebaliknya jika likuiditas perusahaan 

rendah maka kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya 

semakin menurun sehingga risiko kegagalan 

semakin besar. Tingkat likuiditas perusahaan dapat 

diukur dengan current ratio yaitu perbandingan 

antara aktiva lancar dengan hutang lancar.  

Dengan rumus : 

Current Ratio = 
LancarHutang
LancarAktiva

 

 (R. Agus Sartono, 2008 : 116) 
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(e)  Risiko 

Model perhitungan risiko yang paling sering 

dipergunakan khususnya dalam investasi yaitu 

secara varians dan standar deviasi. Perhitungan 

risiko dalam suatu investasi menyangkut dengan 

perhitungan terhadap return yang diharapkan dari 

suatu investasi atau apa yang biasa disebut 

dengan return on investment (RO1) . Return on 

investment menurut Joel G. Siegel adalah ratio 

untuk mengukur kekuatan penghasilan terhadap 

aktiva. Rasio tersebut menyatakan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh penghasilan 

terhadap operasi bisnis dan menjadi ukuran 

keefektivan manajemen. 

Memang bagi seorang investor memperhitungkan 

risiko dan pengembalian (risk and return) adalah 

penting, dan tak ada investor yang tidak 

memperhitungkan pengembalian investasinya 

walaupun dalam kamusnya ia menerapkan “siap 

berbisnis maka harus siap juga untung rugi” 

(Irham Farmi, 2010 : 179). 
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Dalam pendekatan matematis untuk menghitung 

varians dan standar deviasi dapat dipergunakan 

rumus sebagai berikut: 

¶ = [ ]å
=

-
1

2)(
t

rtErt  

Dimana: 

¶ = Varian tingkat pendapatan saham atau                       

besarnya risiko investasi saham 

rt = Perkiraan pendapatan yang diharapkan 

pada periode t  

E(rt)  =  Rata-rata tingkat pendapatan t 

 

Besarnya tingkat pendapatan saham dapat dihitung 

 Dengan rumus: 

 rt = 

t

tt

P

PP )1( --
 

    Dimana: 

rt =  Perkiraan pendapatan yang diharapkan pada 

periode t 

Pt-1 = Harga saham pada periode sebelumnya 

Pt = Harga pasar saham pada periode t 

Rata-rata return saham dihitung dengan rumus : 

E (rt) = å
=1t T

rt
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Dimana: 

E(rt)  =   Rata-rata tingkat pendapatan t 

rt =  Perkiraan pendapatan yang diharapkan 

pada periode t 

T   =   Jumlah pengamatan 

 
2.  Publikasi Penelitian Sebelumnya 

            Penelitian pertama dilakukan oleh Liony Marisa WN, mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa pada tahun 2005, dengan judul 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Investasi Pada 

Saham Perusahaan BUMN di PT. Bursa Efek Jakarta”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi resiko 

investasi secara simultan maupun parsial pada perusahaan. Variable-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah resiko total sebagai 

variable terikat dan variable bebas meliputi tingkat bunga deposito, nilai 

tukar rupiah terhadap US$, struktur modal, operating leverage, ukuran 

perusahaan dan tingkat likuiditas perusahaan. Teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda, F-test dan t-test. 

            Berdasarkan hasil penguji diketahui bahwa variable tingkat bunga 

deposito, nilai tukar rupiah terhadap US$, struktur modal, operating 

leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan secara simultan dan parsial terhadap resiko investasi pada 

saham perusahaan BUMN di PT. Bursa Efek Jakarta. 
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            Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian  sebelumnya 

adalah sama-sama menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

resiko investasi. 

            Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian kali ini dilakukan pada perusahaan Farmasi di PT. Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 – 2011. Sedangkan penelitian terdahulu 

dilakukan pada perusahaan BUMN di PT. Bursa Efek Jakarta periode 

1999–2003. Penelitian sekarang menggunakan variable bebas yang terdiri 

dari tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap 

US$, struktur modal, operating leverage, financial leverage, dan likuiditas 

perusahaan (current ratio) sedangkan penelitian sebelumnya variable 

bebas yang digunakan adalah tingkat bunga deposito, nilai tukar rupiah 

terhadap US$, struktur modal, operating leverage¸ukuran perusahaan dan 

tingkat likuiditas perusahaan. 

            Penelitian kedua dilakukan oleh Yoga Adi Antara, mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Warmadewa pada tahun 2004, dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Resiko Investasi Pada Saham 

Perusahaan Otomotif Yang Go Public di PT. Bursa Efek Jakarta”. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengenalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

perusahaan otomotif secara simultan dan parsial terhadap resiko investasi, 

dimana resiko investasi adalah sebagai variable terikat dan variable bebas 

adalah tingkat bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap US$, struktur 

modal, operating leverage, ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas 
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perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linier 

berganda, F-test, dan t-test. 

            Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa pada uji regresi 

serempak diperoleh hasil bahwa secara bersama-sama tingkat bunga 

deposito, nilai tukar rupiah terhadap US$, struktur modal¸ operating 

leverage, ukuran perusahaan dan tingkat likuiditas perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap resiko investasi pada perusahaan otomotif 

di PT. Bursa Efek Jakarta periode 2000 – 2002, pada uji regresi parsial 

diperoleh hasil bahwa tingkat suku bunga dan nilai tukar rupiah secara 

parsial berpengaruh segnifikan terhadap resiko investasi saham pada 

perusahaan di PT. Bursa Efek Jakartaperiode 2000 – 2002 sedangkan 

struktur modal, operating leverage, ukuran perusahaan dan likuiditas 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap resiko investasi saham 

pada perusahaan PT. Bursa Efek Jakarta periode 2000 – 2002. 

            Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

adalah sama-sama menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

resiko investasi. 

            Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

adalah penelitian kali ini dilakukan pada perusahaan Farmasi di Bursa 

Efek Indonesia periode 2008 – 2011 sedangkan penelitian terdahulu 

dilakukan pada perusahaan otomotif di PT. Bursa Efek Jakarta periode 

2000 – 2002. Penelitian sekarang menggunakan variable bebas terdiri dari 

tingkat inflasi, tingkat bungan deposito, nilai tukar rupiah terhadap US$, 
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struktur modal, operating leverage, financial leverage, dan tingkat 

likuiditas perusahaan (current ratio) sedangkan penelitian terdahulu 

menggunakan variable bebas yang terdiri dari tingkat bunga deposito, nilai 

tukar rupiah terhadap US$, struktur modal, operating leverage, ukuran 

perusahaan dan tingkat likuiditas perusahaan. 

            Penelitian ketiga dilakukan oleh I Made Suaradana, mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa pada tahun 2012 dengan judul 

“Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Investasi Pada 

Saham Perusahaan Farmasi Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2006 – 2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

faktor – faktor yang mempengaruhi risiko investasi secara simultan 

maupun parsial pada perusahaan dan faktor yang lebih dominan 

berpengaruh pada perusahaan farmasi ini. Variable – variable yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah resiko investasi sebagai variable 

terikat dan variable bebasnya meliputi tingkat inflasi, tingkat suku bunga, 

nilai tukar rupiah US$, struktur modal, operating leverage, financial 

leverage, dan likuiditas perusahaan (current ratio).teknik analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, uji 

statistik f, uji statistik t, uji betha. 

            Berdasarkan hasil penguji dengan uji statistik F diketahui bahwa 

variable tingkat inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar rupiah US$, 

struktur modal, operating leverage, financial leverage, dan likuiditas 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap resiko investasi  
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saham pada perusahaan farmasi yang go public di PT. Bursa Efek 

Indonesia periode 2006 sampai 2010. Sedangkan dengan membandingkan 

t hitung tingkat bunga deposito berpengaruh signifikan terhadap resiko 

investasi, dan juga tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai tukar 

rupiah terhadap US$, struktur modal, operating leverage, financial 

leverage, dan likuiditas perusahaan mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap resiko investasi saham pada perusahaan farmasi yang go public di 

PT. Bursa Efek Indonesia periode 2006 – 2010. 

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya 

adalah sama–sama menganalisis tentang faktor–faktor yang mempengaruhi 

resiko investasi. 

            Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian yang terdahulu 

adalah penelitian kali ini dilakukan pada perusahaan farmasi di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008 – 2011 sedangkan penelitian terdahulu dilakukan 

pada periode 2006 – 2010. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

              Adapun kerangka pemikiran untuk menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi resiko investasi pada perusahaan Farmasi di Bursa 

Efek Indonesia dapat digambarkan sebagaiman ditunjukkan pada gambar 

1. Dari jumlah variable tersebut terdapat satu variable terikat, yaitu resiko 

investasi. Dan variable bebasnya adalah tingkat inflasi, tingkat suku bunga 
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deposito, nilai tukar rupiah US$, struktur modal, operating leverage, 

financial leverage, dan likuiditas perusahaan (current ratio). 

 
Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Sumber : Data Diolah 

              Berdasarkan kerangka pemikiran pada gambar 1 diatas dapat 

dijelaskan bahwa variable bebas yang terdiri dari tingkat inflasi, tingkat 

bunga deposito, nilai tukar rupiah terhadap US$, struktur modal, operating 

leverage, financial leverage dan likuiditas perusahaan (current ratio) di 

analisis menggunakan regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh 

variable bebas tersebut terhadap variable terikat resiko investasi. Pengaruh 

tersebut bisa pengaruh individu (pengaruh secara parsial) maupun 

pengaruh bersama (pengaruh secara simultan). Hal ini teruji melalui kajian 

Faktor-Faktor yang 
Berpengaruh Terhadap 

Faktor Makro : 

1. Tingkat Inflasi 
2. Tingkat Bunga 

Deposito 
3. Nilai Tukar Rupiah 

Terhadap US$ 

Faktor Mikro : 

1. Struktur Modal 
2. Operating Leverage 
3. Financial Leverage 
4. Likuiditas Perusahaan 

(Current Ratio) 

Resiko Investasi 
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teoritis dan empiris maka dibuatlah sebuah hipotesis atau dugaan 

sementara yang kemudian diuji kembali melalui analisis, sehingga 

mendapat kebenarannya.  

 

F. Hipotesis 

           Berdasarkan perumusan masalah dan beberapa tinjauan teoritis 

yang telah dikemukakan berikut ini diajukan beberapa hipotesis penelitian 

yaitu: 

1) Diduga tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai tukar rupiah 

terhadap US$,struktur modal, operating leverage, financial leverage 

dan likuiditas perusahaan (current ratio) secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap resiko investasi saham perusahaan Farmasi di 

Bursa Efek Indonesia selama 2008 sampai 2011. 

2) Diduga tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, nilai tukar rupiah 

terhadap US$, struktur modal,operating leverage¸finansial leverage 

dan likuiditas perusahaan perusahaan (current ratio) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap resiko investasi pada saham 

perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia selam 2008 sampai 2011. 

3) Diduga operating leverage berpengaruh dominan terhadap resiko 

investasi pada saham perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia 

selama 2008 sampai 2011. 
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G. Metode Penelitian 

1. Tempat dan Objek Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah pada perusahaan Farmasi yang go 

public di Bursa Efek Indonesia dengan pengambilan data melalui 

situs (www.idx.co.id) 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tingkat inflasi, tingkat bunga deposito, 

nilai tukar rupiah terhadap US$, struktur modal, operating 

leverage, financial leverage dan tingkat likuiditas perusahaan 

(sebagai variable bebas) dan resiko investasi (sebagai variable 

terikat). 

2. Metode Penentuan Sampel 

             Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive 

sampling yaitu metode penentuan sampel yang tidak acak dan secara 

sengaja atau sesuai dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2007 : 

78). Penentuan sampel di penelitian ini dibatasi dengan memilih 

perusahaan Farmasi atas dasar yaitu perusahaan Farmasi go public 

yang listing dan selalu terdaftar di situs (www.idx.co.id) dan 

perusahaan Farmasi yang go public dan memiliki data laporan 

keuangan yang lengkap dari tahun 2008 sampai 2011. Sehingga dari 

seluruh populasi perusahan Farmasi yang go public maka hanya 
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delapan perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian 

ini seperti yang telah di uraikan pada tabel 3 berikut ini: 

 
Tabel 3 

Daftar Perusahaan Farmasi Yang Go Public 
Pada PT. Bursa Efek Indonesia 

 

NO 
KODE 

EMITEN NAMA PERUSAHAAN 
WAKTU LISTING 

PERUSAHAAN 

1 DVLA PT.Darya Varia Laboratoria Tbk 11 November 1994 

2 INAF PT. Indofarma (Persero) Tbk 17 April 2001 

3 KAEF PT. Kimia Farma (Persero) Tbk 04 Juli 2001 

4 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk 30 Juli 1991 

5 MERK PT. Merck Tbk 23 Juli 1981 

6 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk 16 Oktober 2001 

7 SCPI PT. Schering Plough Indonesia Tbk 08 Juni 1990 

8 TSPC PT. Tempo Scan Pacific Tbk 17 Juni 1994 
Sumber : Indonesia Stock Exchange 

 

3. Identifikasi Variabel 

          Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang telah 

diajukan maka variable-variable yang dianalisis dapat dikelompokkan 

menjadi: 

a. Variable Bebas (Independent Variabel) 

Variable bebas yaitu variable yang tidak dipengaruhi oleh variable 

lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah: 

X1 = tingkat inflasi 

X2 = tingkat bunga deposito 
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X3 = nilai tukar rupiah terhadap US$ 

X4 = struktur modal  

X5 = operating leverage 

X6 = financial leverage 

X7 = likuiditas perusahaan (current ratio) 

b. Variable Terikat (Dependent Variable) 

Variable terikat yaitu variable yang dipengaruhi oleh variable bebas 

atau variable yang tergantung pada variabel lainnya. Yang menjadi 

variable terikat pada penelitian ini adalah resiko investasi saham 

pada perusahaan Farmasi di PT. Bursa Efek Indonesia yang 

dinotasikan dengan Y. 

4. Definisi Operasional Variabel 

          Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan dan 

memahami variabel-variabel, maka dipandang perlu untuk 

memberikan definisi secara operasional variable-variabel tersebut, 

sebagai berikut: 

a. Resiko investasi (Y) adalah resiko total yang melekat pada 

investasi saham perusahaan Farmasi yang diukur dengan varians 

harga saham periode 2008 sampai 2011 dinyatakan dalam kali. 

b. Tingkat inflasi (X1) adalah suatu keadaan dimana meningkatnya 

harga rata-rata barang yang diproduksi oleh sistem perekonomian. 

Besarnya inflasi akan diukur dengan tingkat inflasi yang terjadi 

selama tahun 2008 sampai 2011 yang dinyatakan dalam persentase. 
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c. Tingkat bunga deposito (X2) adalah tingkat bunga pasar yang 

terjadi di bank umum pemerintah yang diukur dengan tingkat 

bunga deposito berjangka waktu 12 bulan yang terjadi di periode 

2008 sampai 2011 yang dinyatakan dalam persen. 

d. Nilai tukar rupiah terhadap US$ (X3) adalah nilai tukar mata uang 

rupiah terhadap US$ yang diukur dengan nilai tukar yang terjadi 

selama tahun 2008 sampai 2011 yang dinyatakan dalam rupiah. 

e. Struktur modal (X4) adalah menggambarkan keadaan dari modal 

yang dimiliki oleh perusahaan yaitu perbandingan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri pada perusahaan Farmasi di 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2011 yang diukur 

dengan long term debt to equity yang dinyatakan dalam persen. 

f.   Operating leverage (X5) adalah menggambarkan perbandingan 

antara prosentase laba operasi dengan prosentase perubahan 

pendapatan. Selain itu operating leverage juga menunjukkan 

kemampuan perusahaan di dalam menggunakan beban tetap untuk 

memperbesar pengaruh dari perubahan volume penjualan terhadap 

laba operasi pada perusahaan Farmasi di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 sampai 2011 yang diukur dengan degree of operating 

leverage (DOL) yang dinyatakan dalam persen. 

g. Financial leverage (X6) adalah kemapuan perusahaan Farmasi di 

Bursa Efek Indonesia dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

financial yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan suatu 
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perusahaan periode 2008 sampai 2011 yang diukur dengan total 

hutang dibagi dengan total aktiva dan dinyatakan dalam kali. 

h. Likuiditas perusahaan (X7) adalah kemampuan perusahaan Farmasi 

untuk memenuhi kewajiban financial jangka pendeknya yang 

diukur dengan current ratio  periode 2008 sampai 2011 yang 

dinyatakan dalam persen. 

5. Jenis Data 

a. Jenis Data Berdasarkan Sifatnya terdiri atas 

1) Data Kuantitatif 

           Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka 

dan dapat dihitung dengan satuan hitung. Data ini berupa 

laporan keuangan perusahaan, harga saham, perkembangan 

harga saham selama periode 2008 sampai 2011. 

2) Data Kualitatif 

           Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-

angka dan tidak dapat diukur dengan satuan hitung, namun 

berupa keterangan-keterangan seperti keterangan mengenai 

pasar modal. 

b. Jenis Data Berdasarkan Sumbernya 

         Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dalam 

bentuk sudah jadi, yang telah dikumpulkan dan dicatat oleh pihak 

lain melalui www.idx.co.id, www.bi.go.id dan 
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www.yahoofinance.co.id. Data ini berupa laporan keuangan 

perusahaan Farmasi yang go public di Bursa Efek Indonesia 

periode 2008 sampai 2011. 

6. Metode Pengumpulan Data 

             Adapun metode pengumpulan data, dimana penulis 

melakukannya secara sistematis sehubungan dengan penulisan karya 

ilmiah meliputi: 

a. Studi Pustaka 

Yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan objek dan 

ruang lingkup penelitian sebagai literatur dan pijakan dalam 

penulisan. Tentunya untuk mempermudah, penulis telah 

mengumpulkan beberapa buku sebagai pedoman bacaan. 

b. Studi Lapangan 

1) Interview atau wawancara merupakan dialog langsung kepada 

orang-orang yang mempunyai keterkaitan langsung khususnya 

dari PT. Busa Efek Indonesia.  

2)   Dokumen dapat dilihat secara langsung catatan dan dokumen 

data dengan cara melihat informasi yang ada pada situs BEI 

(ww.idx.co.id) 
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7. Teknik Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif 

          Yaitu analisis data dengan melakukan perhitungan terhadap 

data kuantitatif dengan menggunakan rumus-rumus tertentu dengan 

bantuan komputer menggunakan program SPSS (Statistical 

Package for Social Science) 13.0 for windows.  

1) Analisis Regresi Linier Berganda 

          Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh tingkat 

inflasi (X1), Tigkat bunga deposito (X2), Nilai tukar rupiah 

terhadap US$ (X3), Struktur modal (X4), Operating leverage 

(X5), Finansial leverage (X6), Likuiditas perusahaan (X7)  

terhadap resiko investasi saham pada perusahaan Farmasi yang 

listing di PT. Bursa Efek Indonesia periode 2008 sampai 2011 

baik secara serempak maupun secara parsial. Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

 Y = a + b1 X1 +b2 X2 + b3 X3 +b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + b7 X7 

 Keterangan: 

Y  = resiko investasi 

a  = konstanta 

b1 – b7 = nilai koefisien regresi 

X1  = tingkat inflasi 

X2  = tingkat bunga deposito 

X3  = nilai tukar rupiah terhadap US$ 
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X4  = struktur modal 

X5  = operating leverage 

X6  = financial leverage 

X7  = likuiditas perusahaan (current ratio) 

(Nata Wirawan, 2002 : 293) 

Untuk dapat menggunakan analisis regresi linier berganda harus 

memenuhi asumsi klasik sebagai berikut: 

a) Uji Multikolonieritas 

           Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable 

bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variable bebas. Jika variable bebas saling 

berkorelasi, maka variable-variabel ini tidak orthogonal 

adalah variable bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variable bebas sama dengan nol. 

          Uji Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai 

tolerance dan lawannya, (2) variance inflation factor (VIF). 

Tolerance mengukur variabilitas variable bebas terpilih yang 

tidak dapat dijelaskan oleh variable bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi karena 

(VIF=1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas 

yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai 

tolerance 0.10 atau sama dengan VIF diatas 10. 
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b) Uji Heteroskedastisitas 

          Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskeastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari 

Grafik Flot antara nilai prediksi variable terikat (ZPRED) 

dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada Grafik scat terplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 
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c) Uji Normalitas 

           Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, veriabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji 

apakah distribusi data normal atau tidak dapat dilakukan 

dengan analisis grafik. 

          Cara mendeteksi terjadinya normalitas adalah dengan 

melihat histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal 

probability plot yang membandingakan distribusi kumulatif 

dari data sesungguhnya dengan distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan floting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi 

data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam 

Ghozali, 2001 : 83) 

d) Uji Autokorelasi 

           Autokorelasi adalah adanya korelasi antara variabel itu 

sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu. Model yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji 

autokorelasi dilakukan terhadap nilai Durbin-Watson (dw), 
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dengan tingkat keyakinan α sama dengan 5% kriteria dengan 

pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut : (Imam 

Ghozali, 2001 : 61) 

(1) Apabila du<dw<(5-du), maka tidak terjadi autokorelasi. 

(2) Apabila dw<dl, maka terjadi autokorelasi positif. 

(3) Apabila dw>(5-dl), maka terjadi autokorelasi negative. 

(4) Apabila dl<dw<du< atau (5-du) <dw<(5-dl), maka tidak 

dapat ditarik kesimpulan mengenai ada tidaknya 

autokorelasi. 

2. Uji Signifikansi Simultan (uji statistik F) 

         Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) yaitu digunakan 

untuk menguji bahwa Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Bunga 

Deposito (X2), Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ (X3), 

Struktur Modal (X4), Overating Leverage (X5), Financial 

Leverage (X6), Likuiditas perusahaan (X7) secara simultan 

berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel terikat yaitu 

Risiko Investasi pada perusahaan Farmasi yang listing di PT. 

Bursa Efek Indonesia periode 2008 – 2011 (Imam Ghozali, 

2002:46). Test ini di uji dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Ho : bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7 = 0 Variabel bebas yang terdiri 

dari Tingkat Inflasi (X1), 

Tingkat Bunga Deposito (X2), 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap 
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US$ (X3), Struktur Modal 

(X4), Overating Leverage 

(X5), Financial Leverage 

(X6), Likuiditas  perusahaan 

(X7)  secara simultan tidak 

ada pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap  variable  

terikat yaitu Resiko Investasi 

(Y)  

Ho : bl, b2, b3, b4, b5, b6, b7 ≠ 0 Variabel bebas yang terdiri 

dari Tingkat Inflasi (X1), 

Tingkat Bunga Deposito (X2), 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap 

US$ (X3), Struktur Modal 

(X4), Overating Leverage 

(X5), Financial Leverage 

(X6), Likuiditas    perusahaan    

(X7)    secara simultan ada 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel 

terikat yaitu Resiko Investasi 

(Y). 

 

 

 



 

 

Kriteria pengujian :

a. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho

Daerah Penguji Penolakan / Penerimaan Ho dengan

b. Menentukan

= (k-

 Jika F hitung > F tabel, 

 Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak

c. Menentukan besarnya F hitung

3. Uji Signifikansi Parsial (uji statistik t)

     Uji Signifikan Parameter 

digunakan untuk menguji besarnya pengaruh masing

faktor yaitu Tingkat Inflasi (X

Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ (X3), Struktur Modal (X4), 

Overating Leverage 

perusahaan (X7) secara parsial terhadap variabel terikat (risiko 

Kriteria pengujian : 

Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 2 
Daerah Penguji Penolakan / Penerimaan Ho dengan

Uji F 
 

Menentukan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 dan df pembilang 

-1), df penyebut = (n-k) untuk menentukan nilai F tabel.

Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima.

Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak

Menentukan besarnya F hitung. 

Uji Signifikansi Parsial (uji statistik t) 

Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

digunakan untuk menguji besarnya pengaruh masing

faktor yaitu Tingkat Inflasi (X1), Tingkat Bunga Deposito (X2), 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ (X3), Struktur Modal (X4), 

Overating Leverage (X5), Financial Leverage (X6), Likuiditas 

perusahaan (X7) secara parsial terhadap variabel terikat (risiko 
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Daerah Penguji Penolakan / Penerimaan Ho dengan 

 

pembilang 

menentukan nilai F tabel. 

maka Ho ditolak dan Hi diterima. 

Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak. 

Individual (Uji Statistik t) 

digunakan untuk menguji besarnya pengaruh masing-masing 

), Tingkat Bunga Deposito (X2), 

Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ (X3), Struktur Modal (X4), 

(X6), Likuiditas 

perusahaan (X7) secara parsial terhadap variabel terikat (risiko 
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investasi) pada perusahaan Farmasi yang listing di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2011 (Imam Ghozali, 2001 : 46). Test 

ini diuji dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

Merumuskan formulasi hipotesis :  

Ho : bi = 0  Variabel bebas yang terdiri dari Tingkat Inflasi (X1), 

Tingkat Bunga Deposito (X2), Nilai Tukar Rupiah 

terhadap US$ (X3), Struktur Modal (X4), Overating 

leverage (X5), Financial leverage (X6), dan 

Likuiditas perusahaan (X7) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variable terikat 

yaitu Resiko Investasi (Y).  

Hi : bi ≠ 0  Variabel bebas yang terdiri dari Tingkat Inflasi (X1), 

Tingkat Bunga Deposito (X2), Nilai Tukar Rupiah 

terhadap US$ (X3), Struktur Modal (X4), Overating 

leverage (X5), Financial leverage (X6), dan 

Likuiditas perusahaan (X7) secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap variable terikat 

yaitu Resiko Investasi (Y).  

 

 

 

 

 



 

 

Kriteria Pengujian : 

a. Menentukan daerah penerimaan dan penola

Daerah Pengujian Penerimaan Ho / penolakan Ho dengan 

b. Menentukan taraf nyata (

Untuk menentukan taraf nyata ini menggunakan tabel t 

dengan rumus : t tabel = (

sisi. 

c. Membandingkan t 

Jika t hitung > t tabel atau t hitung < 

dan Hi diterima.

Jika -t tabel 

ditolak. 

d. Menentukan besarnya t hit

4. Uji Betha

          Uji betha merupakan modifikasi koefisien regresi dalam 

bentuk standar. Koefisien betha dipergunakan untuk 

Kriteria Pengujian :  

Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho 

Gambar 3 
Daerah Pengujian Penerimaan Ho / penolakan Ho dengan 

Uji t 
 

 

Menentukan taraf nyata (α) = 5% = 0,05 

Untuk menentukan taraf nyata ini menggunakan tabel t 

dengan rumus : t tabel = (α/2 : n-k) dengan melakukan uji dua 

Membandingkan t hitung dengan t tabel 

Jika t hitung > t tabel atau t hitung < -t tabel, maka Ho ditolak 

dan Hi diterima. 

t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Hi 

ditolak.  

Menentukan besarnya t hitung. 

Uji Betha  

Uji betha merupakan modifikasi koefisien regresi dalam 

bentuk standar. Koefisien betha dipergunakan untuk 
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Daerah Pengujian Penerimaan Ho / penolakan Ho dengan 

 

Untuk menentukan taraf nyata ini menggunakan tabel t 

k) dengan melakukan uji dua 

t tabel, maka Ho ditolak 

t tabel, maka Ho diterima dan Hi 

Uji betha merupakan modifikasi koefisien regresi dalam 

bentuk standar. Koefisien betha dipergunakan untuk 
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menentukan variabel mana dari Tingkat Inflasi, Tingkat Bunga 

Deposito, Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$, Struktur Modal, 

operating leverage, Financial Leverage dan Likuiditas 

perusahaan (current ratio) yang paling dominan pengaruhnya 

terhadap risiko investasi dalam model regresi berganda. 

Informasi tentang variabel bebas yang dominan diperoleh 

melalui perbandingan antara koefisien betha dalam model 

regresi tersebut. 

Rumus koefisien betha (Sritua Arif, 2006; 93) : 

βi = bi 
Y
Xi
a
a

 

Dimana : βI  = Koefisiaen Beta 

  Bi  = Koefisien Regresi Xi 

  αXi  = Standar Devisiasi Xi 

  σY  = Standar Devisiasi Y 

b. Analisis Kualitatif 

          Adalah analisis yang digunakan untuk melengkapi analisis 

kuantitatif yaitu dengan menguraikan informasi sehingga dapat 

menunjang kesimpulan yang di dapat dari analisis kuantitatif. 

Semua data akan diolah dengan menggunakan SPSS for 

windows. 
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H. Sistematika Penulisan Skripsi 

     Dalam penelitian ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab 

demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN 

  Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi tentang landasan teori (terdiri dari : pengertian pasar 

modal, peranan pasar modal, manfaat pasar modal, macam–

macam pasar modal, jenis–jenis instrument pasar modal, 

pengertian bursa efek Indonesia, investasi, faktor–faktor 

yang perlu dipertimbangkan oleh investor sebelum 

berinvestasi di pasar modal, dan resiko investasi), publikasi 

penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi tempat dan objek penelitian, metode penentuan 

sampel, identifikasi variable, definisi operasional variable, 

jenis data, metode pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 
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 Isinya mengenai gambaran umum tempat penelitian. Terdiri 

dari sejarah singkat pasar modal Indonesia, visi dan misi 

pasar modal, struktur pasar modal Indonesia, gambaran 

umum perusahaan farmasi, dan mekanisme transaksi saham. 

BAB V DATA DAN PEMBAHASAN 

 Membahas tentang permasalahan penelitian, yang terdiri 

dari deskripsi data, analiss data, dan pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

 Berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian yang kiranya 

bermanfaat bagi perusahaan. 
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