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ABSTRAK 
 

Citra Dewi Armala, 2011. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Risiko Investasi dan 
Financial Leverage terhadap Return Saham pada perusahaan Manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2007-2009. 
Pembimbing : Yunika Murdayanti, SE, M.Si, Ratna Anggraini ZR,SE,Ak, M.Si. 
 
 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh Ukuran 
Perusahaan, Risiko Investasi dan Financial Leverage terhadap Return Saham pada 
perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang 
digunakan menggunakan teknik purposive sampling dan berdasarkan beberapa 
kriteria maka diperoleh 24 perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dalam 
penelitian ini. Return Saham dihitung dari presentase perubahan harga saham 
penutupan setiap akhir tahun. Penelitian ini menyebutkan pula faktor-faktor yang 
mempengaruhi return saham dan menjadi pertimbangan untuk investor dalam 
memilih saham yaitu ukuran perusahaan, risiko investasi, dan financial leverage. 
Metode regresi akan digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen 
dan independen. Regresi menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan 
program SPSS 16.0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Ukuran perusahaan yang diukur dari total 
aset tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap return saham begitu pula 
financial leverage yang diproksikan dengan debt to equity ratio tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap return saham, sedangkan risiko investasi yang 
diproksikan dengan beta memberikan pengaruh yang signifikan namun berbanding 
terbalik dengan return saham. 
 
. 
Kata kunci : return saham, ukuran perusahaan, risiko investasi, financial leverage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Citra Dewi Armala, 2011. The influence of Company Size, Investment Risk and 
Financial leverage to Stock Return on Manufacturing Companies Listed in 
Indonesia Stock Exchange period 2007-2009. Lecture : Yunika Murdayanti, SE, 
M.Si, Ratna Anggraini ZR,SE,Ak, M.Si. 
 
       The purpose of this study is to see the influence of Companies Size, Investment 
Risk and Financial leverage to Stock Return on Manufacturing Companies Listed in 
Indonesia Stock Exchange. The sample used purposive sampling and based on 
several criteria then acquired 24 manufacturing companies as a sample in this study. 
Stock return is calculated from the percentage change is closing share price of each 
end of the year. This study also mentions the factors that effect stock returns and a 
consideration for investors in choosing stocks are company size, investment risk and 
financial leverage. Regression method will be used to determine the relationship 
between the dependent independent variables. Regression using the cross section by 
using the program SPSS 16.0.  
       The results showed that the company size proxies with total asset does not 
provide significant influence on stock return as well as financial leverage proxies 
with debt to equity ratio does not provide significant influence while the investment 
risk of proxies by the beta have a significant effect on return shares. 
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