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ABSTRAK 

 

Nur Ridwan, 2015: Pengaruh Inflasi, Likuiditas, dan Earnings Variability 

terhadap beta saham. 

Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi, likuiditas, dan 

earnings variability terhadap beta saham. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah beta saham dan variable independen dalam penelitian ini adalah inflasi, 

likuiditas, dan earnings variability. Inflasi diukur dengan melihat perubahan dari 

indeks harga konsumen, likuiditas diukur dengan pembagian aset lancar dengan 

hutang lancar, dan earnings variability diukur dengan standar deviasi dari PER 

(price earning ratio). Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010-2013.Data tersebut 

diperoleh dengan teknik purposive sampling dan menggunakan metode analisis 

regresi berganda. 

Hasil pengujian hipotesis secara simultan ini menunjukkan bahwa inflasi, 

likuiditas, dan earnings variability berpengaruh secara simultan terhadap beta 

saham. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa earnings 

variability berpengaruh signifikan terhadap beta saham sedangkan inflasi dan 

likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap beta saham. 

 

Kata kunci :inflasi, likuiditas, earnings variability, beta saham 

  



ABSTRACT 

 

Nur Ridwan, 2015: The InfluenceInflation, Liquidity, and earnings variability 

toward Stock Beta. 

Thesis.Department of Accounting Faculty of Economic, State University of 

Jakarta. 

This study aimed to determine the influence of inflation,liquidity,andearnings 

variabilityon thestock beta. The dependent variable in this study isstock betaand 

the independent variables in this research areinflation, liquidity,andearnings 

variability.inflation is measured by consumer price index, liquidity is measured by 

divisioncurrent assetwith number of current liability,andearnings variabilityis 

measured with deviation standard from price earning ratio.This study took a 

sample of mining companies listed in Indonesia Stock Exchange during the years 

2010-2013. The data obtained by purposive sampling techniques and using 

multiple regression analysis. 

Simultaneous hypothesis testing result show that inflation, liquidity,andearnings 

variability simultaneously affectthestock beta.The partial hypothesis test result 

show that earnings variability have a significant affect thestock betawhileinflation 

and liquidity don't affect significant thestock price. 

 

Keywords:inflation, liquidity, earnings variability, stock beta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERNYATAAN ORISINALITAS 
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1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di PerguruanTinggi lainnya. 

2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang 

dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari 

terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran maka saya bersedia menerima 

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh serta sanksi 

lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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