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 Abstract  

This study aims to determine the effect of stock returns and stock beta (partially and 
simultaneously) on the cost of equity capital, case studies on consumer goods 
manufacturing sector companies on the Indonesia Stock Exchange (BEI), and to determine 
independent variables (stock returns and beta stocks) which is more influential on the cost 
of equity capital and the magnitude of the effect of stock returns and stock beta on the 
cost of equity capital. The period used in this study is five years (2012-2016), with 
quantitative research design. Sampling was done by purposive sampling and obtained 15 
companies that were used as research samples. Data was obtained using documentation 
techniques and processed with the SPSS 22.00 program. The results showed that partial 
stock returns did not have a significant effect on the cost of equity capital, whereas partial 
stock beta had a non-significant negative effect on the cost of equity capital. Stock returns 
and beta stocks simultaneously have a significant influence on the cost of equity capital. 
Of the two independent variables, stock returns are variables that have more influence on 
the cost of equity capital than beta stocks and the effect of stock returns and beta shares 
on the cost of equity capital 89.5% and 10.5% explained by other variables. 
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Abstrak 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembalian saham dan beta 
saham (secara parsial dan simultan) terhadap biaya modal ekuitas, studi kasus pada 

perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia (BEI), serta untuk 
menentukan variabel independen (return saham dan saham beta) yang lebih berpengaruh 
pada biaya modal ekuitas dan besaran pengaruh pengembalian saham dan beta saham 

terhadap biaya modal ekuitas. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima 
tahun (2012-2016), dengan desain penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dilakukan 
dengan purposive sampling dan didapatkan 15 perusahaan yang dijadikan sampel 

penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi dan diolah dengan 
program SPSS 22.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian saham secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap cost of equity capital, sedangkan beta saham 

parsial memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap cost of equity capital. 
Pengembalian saham dan saham beta secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap cost of equity capital. Dari dua variabel independen, pengembalian saham adalah 

variabel yang lebih berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas daripada saham beta dan 
pengaruh pengembalian saham dan saham beta terhadap biaya modal ekuitas 89,5% dan 
10,5% dijelaskan oleh vaiabel lainnya. 

 

Kata kunci: pengembalian saham, saham beta, biaya modal ekuitas 
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Pendahuluan 

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

bisa diperjualbelikan, baik surat utang 
(obligasi), saham (equity), reksadana, 
instrumen derivatif maupun instrumen 

lainnya. Pasar modal memiliki peran 
strategis bagi perekonomian nasional. 
Peran tersebut antara lain adalah sebagai 

sumber pembiayaan bagi perusahaan dan 
wahana investasi bagi masyarakat.  

Perusahaan yang membutuhkan 

dana mempunyai beberapa cara, antara 
lain dengan meminjam ke bank, 
menerbitkan saham atau obligasi. Suatu 

perusahaan dapat menjual hak 
kepemilikannya dalam bentuk saham 
(stock). Saham atau ekuitas merupakan 

surat berharga yang sudah banyak dikenal 
masyarakat. Umumnya jenis saham yang 
dikenal adalah saham biasa (common 
stock). 

Perdagangan beberapa jenis 
sekuritas mempunyai tingkat retun dan 
risiko yang berbeda. Saham merupakan 

salah satu sekuritas diantara sekuritas-
sekuritas lainnya yang mempunyai tingkat 
resiko yang tinggi. Risiko tinggi tercemin 

dari ketidakpastian return yang akan 
diterima oleh investor dimasa datang. Hal 
ini sejalan dengan dengan definisi investasi 

menurut Eduardus Tandelilin (2001: 3) 
investasi adalah komitmen atas sejumlah 
dana atau sumberdaya lainnya yang 

dilakukan pada saat ini dengan tujuan 
memperoleh sejumlah keuntungan dimasa 
datang.  

Return dan risiko secara teoritis pada 
berbagai sekuritas mempunyai hubungan 
yang positif. Semakin besar return yang 

diharapkan diterima, maka semakin besar 
risiko yang akan diperoleh, begitu juga 
sebaliknya. Return dari sekuritas 

merupakan tingkat pengembalian yang 
diharapkan oleh investor dalam bentuk 
kenaikan atau penurunan nilai saham dan 

dividen. Menurut Jogiyanto (2000:124), 
risiko adalah kemungkinan 

menyimpangnya tingkat keuntungan yang 
sesungguhnya (actual return) dari tingkat 

keuntungan yang diharapkan (expected 
return). Risiko dari sekuritas berupa risiko 
non sistematik dan risiko sistematik.  

Risiko non sistematik dapat 
dihilangkan dengan membentuk portofolio 
yang baik. Risiko sistematik tidak dapat 

dihilangkan dengan membentuk portofolio 
yang baik, dikarenakan risiko tersebut 
terjadi di luar perusahaan. Risiko 

sistematik juga disebut dengan beta 
karena beta merupakan pengukur dari 
risiko sistematik. Untuk mengukur risiko 

digunakan koefisien beta. 
Konsep biaya modal, erat 

hubungannya dengan konsep mengenai 
pengertian tingkat keuntungan yang 

disyaratkan (required rate of return). 
Tingkat keuntungan yang disyaratkan 
sebenarnya dapat dilihat dari dua pihak 

yaitu sisi investor dan perusahaan. Dari sisi 
investor, tinggi rendahnya required rate of 
return merupakan tingkat keuntungan 
(rate of return) yang mencerminkan 
tingkat risiko dari aktiva yang dimiliki. 
Sedangkan bagi perusahaan yang 

menggunakan dana (modal), besarnya 
required rate of return merupakan biaya 
modal (cost of capital) yang harus 

dikeluarkan untuk mendapatkan modal 
tersebut.  

Biaya modal biasanya digunakan 

sebagai ukuran untuk menentukan 
diterima atau ditolaknya suatu usulan 
investasi (sebagai discount rate), yaitu 

dengan membandingkan tingkat 
keuntungan (rate of return) dari usulan 
investasi tersebut dengan biaya modalnya. 

Pengukuran biaya modal saham biasa 
(biaya modal ekuitas), dipengaruhi oleh 
model penilaian perusahaan yang 

digunakan. 
Artikel ini membahas tentang 

bagaimana return saham dan beta saham 

berpengaruh terhadap cost of equity 
capital studi kasus pada perusahaan 
manufaktur sektor konsumsi pada BEI 
periode 2012-2016. Kemudian Artikel ini 

terdiri dari tiga bagian, bagian pertama 
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membahas mengenai landasan teori. 
Bagian kedua Uraian data dan metodologi 

penelitian serta hipotesis. Bagian akhir 
memuat kesimpulan dan saran.  

 

Tinjauan Literatur dan Hipotesis 
 

Investasi adalah komitmen atas 
sejumlah dana atau sumberdaya lainnya 

yang dilakukan pada saat ini, dengan 
tujuan memperoleh sejumlah keuntungan 
dimasa yang akan datang. Seorang 

investor membeli sejumlah saham saat ini 
dengan harapan memperoleh keuntungan 
dari kenaikan harga saham ataupun 

sejumlah deviden dimasa yang akan 
datang, sebagai imbalan atas waktu dan 
risiko yang terkait dengan investasi 

tersebut (Tandelilin, 2001: 3). 
 Pihak-pihak yang melakukan 

kegiatan investasi disebut investor. Proses 

investasi meliputi pemahaman dasar-dasar 
keputusan investasi dan bagaimana 
mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam 

proses keputusan investasi. Untuk 
memahami proses investasi, seorang 
investor terlebih dahulu harus mengetahui 

beberapa konsep investasi, yang akan 
menjadi dasar pijakan dalam setiap tahap 
pembuatan keputusan investasi yang akan 

dibuat.  
Hal mendasar dalam setiap proses 

investasi adalah pemahaman hubungan 
antara return dan risiko suatu investasi. 

Hubungan risiko dan return yang 
diharapkan dari suatu investasi merupakan 
hubungan yang searah dan linier. Artinya 

semakin besar risiko yang harus 
ditanggung, semakin besar pula tingkat 
return yang diharapkan. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) atau 
Indonesia Stock Exchange (IDX) 
merupakan bursa hasil penggabungan dari 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa 
Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas 
operasional dan transaksi, pemerintah 

memutuskan untuk menggabungkan Bursa 
Efek Jakarta (BEJ) sebagai pasar saham 
dengan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai 

pasar obligasi dan derivatif. 

Bursa hasil penggabungan ini mulai 
beroperasi pada 1 Desember 2007.  Bursa 

Efek Indonesia menggunakan sistem 
perdagangan bernama Jakarta Automated 
Trading System (JATS) sejak Mei 1995, 

menggantikan sistem manual yang 
digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 
2009 Jakarta Automated Trading System 

(JATS) ini sendiri telah digantikan dengan 
sistem baru bernama JATS-NextG yang 
disediakan OMX. Bursa Efek Indonesia 

berpusat di Gedung Bursa Efek Indonesia, 
Kawasan Niaga Sudirman, Jalan Jenderal 
Sudirman 52-53, Senayan, Kebayoran 

Baru, Jakarta Selatan (kabarito.com). 
 Saham adalah sebagai tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang 
atau badan hukum dalam suatu 

perusahaan. Saham dikenal memiliki 
karakteristik high risk high return artinya 
saham merupakan surat berharga yang 

memberikan peluang keuntungan yang 
tinggi namun juga berpotensi risiko tinggi 
(Sawidji, 2000: 43). Dengan memiliki 

saham suatu perusahaan, maka investor 
akan mempunyai hak terhadap 
pendapatan dan kekayaan perusahaan, 

setelah dikurangi dengan pembayaran 
semua kewajiban perusahaan.  

Tujuan invetor dalam berinvestasi 

adalah memaksimalkan return, tanpa 
melupakan faktor risiko investasi yang 
harus dihadapinya. Return merupakan 

salah satu faktor yang memotivasi investor 
berinvestasi dan juga merupakan imbalan 
atas keberanian investor menanggung 

risiko atas investasi yang dilakukannya 
(Tandelilin, 2001: 47). Menurut (Jogiyanto, 
2010:195) return saham dibedakan 

menjadi 2, (1) return realisasi merupakan 
return yang telah terjadi, (2) return 
ekspektasi merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di 
masa yang akan datang. 

Pengertian beta menurut Jones 

(2007: 178) adalah Beta a measure of 
volatility, or relative systemat ic risk. 
Dimana pengertian volatilitas adalah 
sebagai fluktuasi dari return suatu 

sekuritas dalam suatu periode tertentu. 

https://.kabarito.com/investment/7393/perkembangan-pasar-modal-indonesia-dari-waktu-ke-waktu
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Maka dapat disimpulkan bahwa beta 
adalah pengukur volatilitas suatu risiko 

sistematis pada sekuritas atau ukuran 
risiko sistematis perusahaan.  

Investor biasanya menggunakan nilai 

beta sebelum melakukan investasi untuk 
mengukur risiko yang mungkin muncul 
dalam investasinya. Dengan demikian, 

beta berpengaruh terhadap tingkat imbal 
hasil saham yang diisyaratkan investor. 
Fluktuasi tersebut menunjukkan risiko 

sistematis dari saham tersebut, semakin 
besar return suatu saham berfluktuasi 
terhadap return pasar, maka risiko 

sistematisnya akan lebih besar, demikian 
pula sebaliknya, semakin kecil fluktuasi 
return suatu saham terhadap return pasar, 
semakin kecil pula beta saham tersebut. 

Biaya modal adalah biaya riil yang 
harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk 
memperoleh dana baik yang berasal dari 

hutang, saham preferen, saham biasa, 
maupun laba ditahan untuk mendanai 
suatu investasi atau operasi perusahaan. 

Menurut Brigham dan Weston (1994:108), 
perusahaan dapat memperoleh modal 
ekuitas dengan dua cara, yaitu dengan 

laba ditahan dan mengeluarkan saham 
baru. Biaya modal ekuitas (cost of equity 
capital) merupakan biaya yang dikeluarkan 

untuk membiayai sumber pembelanjaan 
(source of financing) (Modigliani and Miller, 
1958). Hal ini dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan dana yang diperlukan oleh 
perusahaan. 
 

Data dan Metodologi 
 

Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI pada 
periode 2012-2016. Sampel adalah 
sebagian obyek yang diselidiki dari 

keseluruhan obyek yang ada. Sampel 
dalam penelitian ini adalah perusahaan 
manufaktur yang bergerak pada sektor 

konsumsi yang dibatasi pada data closing 
price selama periode 2012 sampai dengan 
periode 2016 atau lima tahun (60 bulan). 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan 

dengan cara dokumentasi dari berbagai 
sumber. Pengumpulan data dan informasi 

dilakukan dengan cara mengambil dari 
internet, jurnal, dan mempelajari buku-
buku pustaka yang mendukung proses 

penelitian ini. 
 

Metode analisis data yang digunakan 
adalah model regresi sederhana sebagai 

berikut. 
 

Y = a + bX 
 

Keterangan: 

Y= Subyek dalam variabel dependen 

a= harga Y bila X= 0 (harga konstan) 

b= Angka arah atau koefisien regresi, yang 
menunjukkan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen 
yang didasarkan pada variabel 
independen. Bila b (+) maka naik, dan 

bila (-) maka terjadi penurunan. 

X= Subyek pada variabel independen 

yang mempunyai nilai tertentu (Sugiyono, 

2008: 261). 

 

Model regresi berganda sebagai berikut: 
 

Y= α + b1 X1 + b2 X2 
 

Keterangan: 
Y = Biaya modal ekuitas 

X1 = Return saham 
X2 = Beta saham 
ɑ = Konstanta 

b1, b2   = koefisien regresi 
 

Serta dilakukan juga uji t dan uji F 

untuk memperkuat hasil dari regresi 
sederhana maupun berganda, selain itu 
juga menggunakan pengujian p-value 

terhadap alpha dan juga uji koefisien 
determinasi (R²).  

Pengujian persamaan regresi 
berganda harus memenuhi persyaratan uji 

asumsi klasik, yaitu bahwa pengambilan 
keputusan melalui uji t dan uji F tidak boleh 
bias. Asumsi klasik ini bermaksud untuk 

memastikan bahwa model yang diperoleh 
benar-benar memenuhi asumsi dasar 
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dalam analisis regresi yang meliputi 
asumsi: terjadi normalitas, tidak terjadi 

multikolinearitas, tidak terjadi 
heteroskedastisitas atau 
homoskedastisitas, dan tidak terjadi 

autokorelasi. 
Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas 
keduanya mempunyai distribusi normal 
atau tidak.Hasil pengujian uji Kolmogorov-
Smirnov dari hasil output SPSS 22.00 jika 
nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 
α 5% maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas (Ghozali, 2002: 57). 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat korelasi yang 
cukup besar antar sesama variabel 

independen. Model regresi yang baik 
seharusnya tidak terjadi korelasi antar 
variabel independen. Nilai dari VIF yang 

kurang dari 10 dan tolerance yang tidak 
kurang dari 0,1, menandakan tidak terjadi 

adanya gejala multikolinearitas (Ghozali, 
2002: 57). 

Uji heteroskedastisitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika variance terhadap residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedasitisitas. 
Heteroskedastisitas pada model regresi 

dilakukan pengujian dengan menggunakan 
model glejser. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam suatu model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). 
Untuk mengetahui adanya autokolerasi 
dapat dideteksi dengan Durbin Watson 
statistic (DW). 

Penelitian ini menggunakan data-
data keuangan perusahaan manufaktur 

sektor konsumsi yang terdaftar di BEI pada 
tahun 2012-2016. Pemilihan sampel 
menggunakan purposive sampling. 
Berdasarkan criteria yang ada, maka 

jumlah sampel sebanyak 15 perusahaan. 
Secara lebih jelas pemilihan sampel dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Uji Asumsi Klasik 
 

Uji Normalitas 
 

Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi 
variabel independen (return saham dan 
beta saham) dan variabel dependen (biaya 
modal ekuitas) keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Hasil 
pengujian menggunakan uji Kolmogorov-

I. Tabel 1. Pemilihan Sampel dengan Menggunakan Metode Purposive Sampling 
 

II. No. Kriteria Hasil Pemilihan Sampel 

III. 1 IV. Perusahaan terdaftar selama periode 2012-2016 dan 
tahun buku berakhir 31 Desember 

39 perusahaan 

V. 2 VI. Perusahaan telah menerbitkan dan telah 
mempublikasikan laporan keuangan lengkap secara 
berturut-turut selama periode 2012-2016 

35 perusahaan 

VII. 3 VIII. Memiliki aset minimal 1 Trilliun selama periode 
penelitian. 

19 perusahaan 

IX. 4 X. Tidak melakukan stock split selama periode penelitian 
(2012-2016) 

15 peusahaan 

XI.  XII. Total Sampel Penelitian 15 Perusahaan 

Sumber: Hasil Survei Lapangan (2018) 
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Smirnov dengan variabel independen 
return saham dan beta saham dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Nilai K-S dengan probabilitas 
signifikansi 200 dan nilainya jauh diatas α= 
0,05 hal ini terlihat bahwa residual (galat) 

menyebar normal karena nilai sig = 
0,200>0,05, sehingga asumsi normalitas 
terpenuhi. 
 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk 
menguji apakah pada model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel 

independen (return saham dan beta 
saham). Dengan program SPSS 22.00 
multikolinieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya serta variance 
inflation factor (VIF). Adapun pengujian 
multikolinieritas pada penelitian ini 

didasarkan pada nilai VIF dan nilai 
tolerancenya. Hasil perhitungan 
multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat 

nilai Tolerance menunjukkan tidak ada 
variabel independen yang memiliki nilai 
Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel 
independen yang nilainya lebih dari 95%. 

Tabel 2. One- Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

 Unstandardized 
Residual 

N 15 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation 33.15175695 

Most Extreme Differences Absolute .114 

Positive .114 

Negative -.104 

Test Statistic .114 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

Sumber: Output SPSS (2018) 

 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 35.312 18.918  1.867 .087   

x1 99.865 9.746 1.061 10.246 .000 .699 1.430 

x2 -
39.249 

17.559 -.231 -2.235 .045 .699 1.430 

a. Dependent Variable: y 

Sumber: Output SPSS (2018) 
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Hasil perhitungan nilai Variance Inflation 
Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang 

sama, tidak ada satu variabel independen 
yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. jadi 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independen 
dalam model regresi. 

 

Uji Homoskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang 
lain. Jika varian dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap maka disebut homokedastisitas, dan 
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Modal regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
Heteroskedastisitas pada model 

regresi dilakukan pengujian dengan 
menggunakan model glejser. Tabel 4 
menunjukkan nilai signifikansi kedua 

variabel jauh diatas α = 0,05 yaitu 0.644 

dan 0,164. Hal ini berarti bahwa dalam 
variabel return Saham dan beta saham 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 

Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dilakukan untuk 
menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu 
pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Apabila nilai DW lebih besar 
dari pada batas atas (du) maka tidak 
terdapat autokolerasi pada model regresi. 

Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah 
atau lower bound (dl), maka koefisien 
autokolerasi lebih besar dari nol, berarti 

ada autokolerasi positif. Apabila nilai DW 
terletak antara batas atau upper bound 

(du) dan (4-du), maka koefisien 
autokolerasi sama dengan nol, tidak ada 

autokolerasi. Namun jika nilai DW terletak 
antara batas atas (du) dan batas bawah 
(dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-

dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas 
 

 B Std. 
Error 

Beta   

1 (Constant) 39.549 10.823  3.654 .003 

x1 2.485 5.576 .140 .446 .664 

x2 -14.887 10.046 -.467 -
1.482 

.164 

a. Dependent Variable: abs_rsd 

Sumber: Output SPSS (2018) 

 

Tabel 5. Uji Autokolerasi 
 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .954a .910 .895 35.807990 2.019 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 

Sumber: Output SPSS (2018) 
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Dari hasil SPSS yang terlihat pada 
Tabel 5 bahwa nilai Durbin Watson adalah 

sebesar 2.019 maka nilai tersebut lebih 
besar dari batas atas (du) pada tabel 

Durbin Watson sebesar 1,5432 sehingga 
tidak terjadi masalah autokorelasi dalam 

penelitian ini. 
 

Hasil dan Diskusi 

Model Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Regresi sederhana return saham terhadap 

cost of equity capital 

Regresi sederhana digunakan untuk 
mengetahui bagaimana pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap 
variabel dependen. Untuk mengetahui 
besarnya pengaruh masing-masing 

variabel dapat dilihat sebagai berikut: 
(Sugiyono, 2008: 270). 

Berdasarkan Tabel 6 hasil uji regresi 

linier sederhana pada variabel return 

saham dengan menggunakan bantuan 

program SPSS diperoleh: 

Y= 2,349 + 0,565X 

 Nilai konstanta sebesar 2,349 

artinya apabila variabel return 
saham bernilai 0, maka biaya modal 

ekuitas (Y) akan sebesar 2,349. 
 Koefisien regresi (b) dari variabel 

return saham (X) sebesar 0,565 
artinya sebesar kenaikan Y bila X 

naik satu satuan maka akan 
mengakibatkan biaya modal ekuitas 
(Y) sebesar 0,565.  
 

Regresi Sederhana Beta Saham terhadap 

Cost of Equity Capital 

 

Berdasarkan Tabel 7 hasil uji regresi 
linier sederhana pada variabel beta saham 

dengan menggunakan bantuan program 
SPSS diperoleh: 

Y= 2,092 – 0,118X 

 Nilai konstanta sebesar 2,092 
artinya apabila variabel beta saham 

bernilai 0, maka biaya modal ekuitas 
(Y) akan sebesar 2,092. 

Tabel 6. Analisis Regresi Sederhana Return Saham 
 

Coefficientsa 

 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.349 .458  5.126 .000 

Return .565 .292 .355 1.936 .064 

a. Dependent Variable: MBE 

Sumber: output SPSS (2018) 

 

Tabel 7. Analisis Regresi Sederhana Beta Saham 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.092 .366  5.717 .000 

Beta -.118 .415 -.044 -.284 .778 

a. Dependent Variable: MBE 

Sumber: Output SPSS (2018) 

 



Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi Volume XIII, No.1 (April 2019): 58-70 

66 | © 2019 The Authors. Equilibrium Jurnal Bisnis & Akuntansi. Published by Faculty of Economy, 

Universitas Kristen Immanuel 

 

 Koefisien regresi (b) dari variabel 

beta saham (X) sebesar -0,118 
artinya sebesar kenaikan Y bila X 
naik satu satuan maka akan 

menurunkan Y sebesar -0,118. 
Koefisien tersebut bernilai negatif. 

 

Model Persamaan Regresi Linier Berganda 

Return saham dan beta saham diolah 

dan kemudian dihitung pengaruhnya 
terhadap dependen variabel (Biaya Modal 
Ekuitas/Cost of Equity Capital). Baru 
kemudian dihitung pengaruhnya bersama-

sama variabel yaitu beta saham dan return 
saham terhadap biaya modal ekuitas (cost 
of equity capital). Hasil perhitungan regresi 

linier berganda dapat dilihat dalam Tabel 
8. 

Berdasarkan Tabel 8 hasil analisis 
linier berganda pada variabel return saham 
dan beta saham dengan menggunakan 

bantuan program SPSS diperoleh: 
Y= 35,312 + 99,865X1 -39,249X2 

Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, maka hasil koefisien regresinya 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 
 

a. Retun saham 
Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 

probabilitas sebesar 0,000, karena nilai 
probabilitas < level of signifikan, yaitu 
sebesar 0,000<0,05 (5%) jadi 

kesimpulannya adalah ada pengaruh 
antara return saham terhadap biaya 
modal ekuitas.  Pengaruh return saham 

bersifat positif yang ditujukan dengan 
nilai koefisien beta 99,865. 

b. Beta Saham 
Hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai 
probabilitas 0,045. Karena nilai 

probabilitas < level of signifikan, yaitu 

sebesar 0,045<0,05 (5%) jadi 
kesimpulannya adalah ada pengaruh 
antara beta saham terhadap biaya 

modal ekuitas. Pengaruh beta saham 
bersifat negatif yang ditunjukan 
dengan nilai koefisien beta -39,249.  

Tabel 8. Analisis Regresi Berganda 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 (Constant) 35.312 18.918  1.867 .087 
Return 99.865 9.746 1.061 10.246 .000 
Beta -39.249 17.559 -.231 -2.235 .045 

a. Dependent Variable: BME 

Sumber: Output SPSS (2018) 

 

Tabel 9. Uji t (Uji Parsial) 

No Hipotesis Nilai 

1 Return saham secara parsial berpengaruh 
terhadap biaya modal ekuitas 

t hitung =  1,936 
Sig t = 0,064 

t tabel = 1,770 

2 Beta saham secara parsial berpengaruh 
terhadap biaya modal ekuitas 

t hitung = -2,84 
Sig t = 0,778 

t tabel = 1,770 

Sumber: Pengolahan data (2018) 
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Uji Parsial (Uji t) 

Keandalan model regresi sebagai alat 

estimasi sangat ditentukan oleh 
signifikansi parameter-parameter dalam 
model yaitu koefisien regresi dengan 

menggunakan statistik t (t test). Tujuan 
dilakukan pengujian ini adalah untuk 
mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen (return saham dan 
beta saham) mempunyai pengaruh 
terhadap variabel dependen (biaya modal 

ekuitas). 
 

Dasar pengambilan keputusan dalam 
pengujian hipotesis ini adalah: 
 

Jika probabilitas (p) ≥ α 0,05 maka Ha 
ditolak  
 

Jika probabilitas (p) < α 0,05 maka Ha 

diterima 
 

Berdasarkan Tabel 9 dapat dijelaskan 

hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

a. Return saham 
Nilai t hitung variabel return saham 

yaitu 1,936, Sehingga t hitung > t tabel 
(1,770). Sedangkan nilai signifikansi 
sebesar 0,064>0,05. Hal ini 

menandakan bahwa return saham 
berpengaruh secara tidak signifikan 
terhadap biaya modal ekuitas. 

Sehingga hipotesis yang mengatakan 
return saham secara parsial 
berpengaruh terhadap biaya modal 

ekuitas di terima. 
b. Beta saham 

Nilai t hitung veriabel beta saham yaitu 

-2,84, sehingga t hitung > t tabel 
(1,770). Sedangkan nilai signifikansi 

sebesar 0,778>0,05. Hal ini 
menandakan bahwa beta saham 

berpengaruh negatif secara tidak 
signifikan terhadap biaya modal 
ekuitas. Sehingga hipotesis yang 

mengatakan beta saham secara parsial 
berpengaruh terhadap biaya modal 
ekuitas di terima. 

 

Uji Silmutan (Uji F) 
 

Uji F adalah pengujian secara statistic 
untuk menguji apakah variabel independen 
secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
 

Dasar mengambil keputusan pada 

penelitian ini berdasarkan probabilitasnya: 
 

Jika Probabilitasnya (p) ≥ 0,05 maka Ha 
ditolak 

Jika Probabilitasnya (p) < 0,05 maka Ha 
diterima  
 

Dari Tabel 10 terlihat bahwa nilai F 

hitung adalah sebesar 60,672 jauh lebih 
besar dari F tabel sebesar 4,67  dan nilai 
probabilitasnya sebesar 0,000 yang lebih 

kecil dari 0,05. Maka secara signifikan 
variabel return saham dan beta saham 
secara simultan berpengaruh terhadap 

biaya modal ekuitas atau dengan kata lain 
dapat disimpulkan bahwa kedua variabel 
bebas signifikan secara bersama-sama 

terbukti mempengaruhi variabel terikat. 
Sehingga hipotesis yang mengatakan 
return saham dan beta saham secara 

simultan berpengaruh signifikan terhadap 
cost of equity capital terbukti. 

 

Tabel 10. Uji F (Uji Simultan) 
 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 Regression 155589.175 2 77794.588 60.672 .000b 

Residual 15386.546 12 1282.212   

Total 170975.721 14    

a. Dependent Variable: BME 

b. Predictors: (Constant), Beta, Return 

Sumber: Pengolahan Data (2018) 
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Analisis p-value terhadap alpha (α) untuk 
Menentukan Variabel yang Lebih Dominan 
 

Besaran pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen 
dilambangkan dengan beta (β). Nilai beta 

inilah yang menunjukkan variabel mana 
yang lebih dominan. Selain itu, signifikan 
atau tidak signifikan juga mempengaruhi 

pemilihan variabel mana yang lebih 
dominan, pada alpha (α) sebesar 5% 
(0,05).  

Beta dapat bernilai negatif maupun 
positif, apabila beta bernilai negatif, maka 

variabel tersebut berpengaruh negatif 
terhadap variabel dependen. Dan 
sebaliknya apabila beta bernilai positif, 

maka variabel tersebut berpengaruh positif 
terhadap variabel dependen. Caranya 
bandingkan p-value dengan alpha (α), 

pada kasus beta (β) bernilai negatif, 
bandingkan nilai β, semakin β menjauhi nol 
(0), maka variabel tersebut semakin 

berpengaruh dominan 
(mardanijournal.com). 

Dilihat dari Tabel 11 dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel independen 
yang berpengaruh dominan adalah retun 
saham, karena memiliki nilai beta yang 

positif dan memiliki nilai P-value yang lebih 
kecil dari nilai α (5%) yaitu sebesar 

0,000<0,05. 
 

Koefisien Determinasi (R²) 

Koefeisien determinasi (R²) pada 

intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model regresi dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen 
amat terbatas. Nilai R² yang mendekati 

satu berarti variabel-variabel independen 
memberikan hamper semua informasi 
yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen.  
Dari hasil pengolahan regresi 

berganda dibawah dapat di ketahui bahwa 

koefisien determinasi adjusted R² = 0,895. 
Ini berarti variasi dari variabel independen 
yang terdiri dari return saham dan beta 

saham mampu menjelasakan variasi dari 
variabel dependen (Biaya modal ekuitas) 
sebesar 89,5%. Sedangkan sisanya 10,5% 

adalah variasi dari variabel independen 
lain. 

 

Tabel 11. Analisis P-value terhadap alpha (α) 
 

Variabel Beta P-value 

Return saham (X1) 99,865 0,000 

Beta saham (X2) -39,249 0,045 

Sumber: Pengolahan Data (2018) 

 

Tabel 12. Uji Koefisien Determinasi (R²) 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .954a .910 .895 35.807990 

a. Predictors: (Constant), Beta, Return 

Sumber: Output SPSS (2018) 

 

https://mardanijournal.wordpress.com/
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Simpulan dan Saran 
 

Simpulan 
 

Berdasarkan analisis data yang 
dilakukan oleh peneliti diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 
Pertama, hasil penelitian 

memberikan bukti bahwa return saham 

secara parsial berpengaruh tidak signifikan 
terhadap cost of equity capital (biaya 
modal ekuitas), artinya hipotesis pertama 

(H1) diterima, semakin tinggi return saham 
maka cost of equity capital tinggi. Beta 
saham secara parsial berpengaruh negatif  
tidak signifikan terhadap cost of equity 
capital (biaya modal ekuitas) sehingga 
hipotesis kedua (H2) yang menyatakan 
beta saham secara parsial berpengaruh 

terhadap cost of equity capital (biaya 
modal ekuitas) diterima, beta bernilai 
negatif sehingga nilainya berbanding 

terbalik. 
Kedua, return saham dan beta saham 

secara simultan terbukti secara signifikan 

berpengaruh terhadap  cost of equity 
capital (biaya modal ekuitas), hal ini 
ditunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

60.672  jauh lebih besar dari F tabel 
sebesar 4,67  dan nilai probabilitasnya 
sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. 

Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang 
mengatakan Return saham dan beta 
saham secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap cost of equity capital 
(biaya modal ekuitas) diterima. 

Ketiga, dari kedua variabel 

independen (Return saham dan beta 
saham) pada penelitian ini, return saham 
adalah variabel independen yang lebih 

berpengaruh terhadap cost of equity 
capital (biaya modal ekuitas) dari pada 
beta saham. Hal ini dibuktikan 

menggunakan analisis P-value terhadap 
alpha dengan hasil beta yang positif dan 
nilai p-value yang lebih rendah dari p-value 
yang dimiliki oleh beta saham. 

Keempat, besarnya pengaruh return 
saham dan beta saham terhadap cost of 
equity capital (biaya modal ekuitas) adalah 

89,5%. Hal ini dibuktikan dengan hasil 

adjusted R Square pada analisis koefisien 
determinasi sebesar 0,895. 

 
Saran  

Adapun saran yang ingin peneliti berikan 

yaitu: 

Pertama, bagi peneliti berikutnya 
hendaknya menyesuaikan beta saham 

dengan kondisi pasar modal Indonesia 
yang sedang berkembang. Perlu 
menggunakan alat ukur lain dalam 

perhitungan return pasar yaitu dengan 
menggunkan indeks harga saham sektoral 
agar diperoleh hasil yang lebih sesuai. 

Kedua, perlu dilakukan penelitian 
lanjutan dengan memperbesar ruang 
lingkup penelitian yaitu tidak hanya 
perusahaan manufaktur sektor konsumsi 

saja tetapi juga dilakukan pada 
perusahaan lain (seperti jasa, perbankan, 
telekomunikasi, dsb) agar hasilnya dapat 

digeneralisasi dan memiliki power test 
yang tinggi. 
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