
 
 

ABSTRAKSI 
 
 

Return dari sekuritas merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh 
investor dalam bentuk kenaikan atau penurunan nilai saham dan dividen. Risiko dari 
sekuritas berupa risiko spesifik dan risiko sistematik. Risiko spesifik dapat 
dihilangkan dengan membentuk portofolio yang baik. Dikarenakan risiko tersebut 
terjadi di luar perusahaan. Untuk mengukur risiko digunakan koefisien beta. 
Penelitian ini menggunakan beberapa variabel independen yaitu: karakteristik 
perusahaan ( EPS, DPR, Leverage, Current ratio, Aset size, ROI ), ekonomo makro ( 
Kurs,PDB dan Inflasi ) dan industry ( Jenis Industri dan Ukuran Industri ). Dan  
variabel dependennya adalah return dan beta saham syariah.  

Metode analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode 
kuantitatif, dengan pengujian regresi linear berganda dengan melakukan uji asumsi 
klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik. Populasi dalam 
penelitian ini adalah meliputi seluruh perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia. Jumlah populasi penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dan dengan 
menggunakan purposive sampling diperoleh 90 data sampel yang memenuhi kriteria 
penelitian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. 

Hasil penelitian ini menujukan bahwa Pengujian pengaruh terhadap return 
saham diperoleh hanya KURS saja yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
return saham dengan arah positif. Semakin tinggi nilai kurs semaki besar return 
saham JII. Pengujian hipotesis terhadap beta saham dipeorleh hanya variable CR saja 
yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap beta saham dengan arah negative. 
Perusahaan JII dengan CR  yang tingggi memiliki  beta saham yang rendah.  
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