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Abstract

The target of this Research is to know the influence of business risk and finance risk to return
on in Jakarta Stok Exchange. This research took period of 2003-2005.The data was token
from 66 company as sample. The analysis was done by using linear multiple regression
method. The result shows that business risk and are simultaneously significant to Return On
Investment (ROI) . And in partial, business risk and finance risk significantly on the Return
On Invesment (ROI).
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1. PENDAHULUAN
Perusahaan setiap akhir tahun menyusun atau

membuat laporan keuangan yang mencerminkan
kinerja perusahaan selama satu tahun, kemudian
akan dipublikasikan pada awal tahun berikutnya
sekitar bulan maret setelah dilakukan audit oleh
auditor independen. Laporan keuangan ini terdiri dari
neraca, laporan laba-rugi, laporan ekuitas pemilik
(laporan perubahan modal), laporan arus kas, dan
catatan laporan keuangan. Neraca mencerminkan
nilai aktiva, utang dan modal. Laporan laba rugi
merupakan suatu ikhtisar pendapatan dan penge-
luaran atau beban, laporan laba rugi mengandung
informasi mengenai hasil usaha perusahaan yaitu
laba bersih. Laporan ekuitas pemilik (laporan
perubahan modal) menyajikan ikhtisar perubahan
yang terjadi dalam ekuitas pemilik. Laporan arus kas
menggambarkan jumlah kas masuk (penerimaan)

dan jumlah kas keluar (pengeluaran kas) dan catatan
laporan keuangan. Laporan keuangan tahunan
tersebut dapat digunakan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan antara lain: komisaris, manajer,
pemilik (shareholder), karyawan, masyarakat,
investor, dan pemerintah.

Laporan keuangan merupakan salah satu
sumber informasi penting untuk menilai prospek
investasi di masa yang akan datang. Informasi
akuntansi mengenai solvabilitas, likuiditas dan
profitabilitas yang terdapat dalam laporan keuangan
perusahaan dapat dipakai sebagai dasar pengam-
bilan keputusan ekonomi karena informasi tersebut
menunjukkan kinerja perusahaan dari segi ke-
uangannya.

Solvabilitas, menunjukkan kemampuan per-
usahaan untuk memenuhi segala kewajiban
keuangan bila perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio
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solvabilitas juga mengukur seberapa besar
perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa
besar dana dari pemilik atau modal sendiri dibanding
kreditor. Likuiditas menunjukkan kemampuan
perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban
jangka pendek terhadap kreditor maupun investor.
Profitabilitas, dapat digunakan mengukur efisiensi
perusahaan dalam memberikan keuntungan
terhadap investor dengan cara membandingkan laba
dengan kekayaan atau modal yang digunakan untuk
meghasilkan laba, rasio-rasio profitabilitas menun-
jukkan tingkat keuntungan yang diperoleh per-
usahaan (Husnan,1997).

Kinerja perusahaan dapat dinilai dari rasio-rasio
keuangannya, dengan melihat rasio-rasio keuangan
yang menggambarkan tentang baik atau buruknya
suatu keadaan atau posisi keuangan suatu
perusahaan terutama apabila angka rasio tersebut
dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang
digunakan sebagai standar. Ternyata apabila rasio
tersebut lebih rendah daripada rasio pembanding
maka hal tersebut dapat memberikan gambaran
keadaan atau posisi keuangan perusahaan tersebut
dalam keadaan tidak baik.

Selain rasio-rasio dari laporan keuangan juga
dapat pula diukur tingkat risiko perusahaan yang
dihadapi manajemen dalam menjalankan operasional
perusahaan dan risiko tersebut dapat dibandingkan
dengan tingkat keuntungan yang diperoleh per-
usahaan. Risiko Bisnis yang kemungkinan di mana
perusahaan tidak dapat menutup biaya operasional-
nya. Risiko keuangan yaitu kemungkinan bahwa
perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban
keuangan sesuai waktu yang ditentukan (jatuh
tempo) yang pada ahkirnya akan mengakibatkan
kebangkrutan pada perusahaan. (Sudjaja, Barlian,
2002)

Tingkat keuntungan yang dipoleh perusahaan
yang tercermin dari ROI (Return On Investment) yang
menunjukkan seberapa banyak laba yang bisa
diperoleh seluruh kekayaan yang dimiliki per-
usahaan, dan ROI (Return On Equity) yang mengukur
seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak
pemilik modal sendiri (Husnan,1997).

Hubungan antara risiko dan return yang
diharapkan merupakan hubungan yang bersifat
searah, artinya semakin besar risiko, maka semakin
besar pula tingkat keuntungan yang diharapkan,

demikian seterusnya. Setiap keputusan keuangan
harus memperhatikan tingkat risiko yang dapat
diterima serta harapan atas berbagai tingkat
pengembalian dari tingkat risiko tersebut.

Pasar Modal
Pasar modal secara umum adalah suatu sistem

keuangan yang terorganisir, termasuk di dalamnya
adalah bank-bank komersial dan semua lembaga
perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan
surat-surat berharga yang beredar (Surnaryah,2000).

Berdasarkan ketentuan undang-Undang Pasar
Modal No.8 Tahun 1995 memberikan pengertian
Pasar Modal dengan spesifik yaitu kegiatan yang
bersangkutan dengan penawaran umum dan
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan
dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan
profesi yang berkaitan dengan efek (Basir, Saleh,
2005).

Jenis Pasar Modal
Penjualan saham kepada masyarakat dapat

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya
penjualan dilakukan sesuai dengan jenis ataupun
bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut
diperjualbelikan. Jenis-jenis pasar modal tersebut
ada beberapa macam, yaitu pasar perdana, pasar
sekunder, dan bursa paralel.

Pasar Perdana (Primary Market). Pasar perdana
adalah penawaran saham dari perusahaan yang
menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal
selama waktu yang ditetapkan oleh pihak sebelum
saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder.
Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pasar
perdana merupakan pasar modal yang memper-
dagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya
yang dijual untuk pertama kalinya (penawaran umum)
sebelum saham tersebut dicatatkan dibursa.

Pasar Sekunder (Secondary Market). Pasar
sekunder didifinisikan sebagai perdagangan saham
setelah melewati masa penawaran pada pasar
perdana. Jadi pasar sekunder dimana saham dan
sekuritas lain diperjualbelikan secara luas, melalui
masa penjualan di pasar perdana.

Bursa Paralel. Bursa paralel merupakan suatu
sistem perdagangan efek yang terorganisasi diluar
bursa efek resmi, dalam bentuk pasar sekunder yang
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diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan Per-
dagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina
oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

Manfaat Pasar Modal.  Manfaat pasar modal
dapat dilihat dari dua sisi makro dan mikro. Dilihat
dari sisi makro, peran pasar modal adalah sebagai
sarana mobilisasi dan untuk membiayai kegiatan
pembangunan dan sarana alokasi masyarakat ke
sektor produktif. Dari sisi mikro, peran pasar modal
melalui bersa efek adalah menyediakan fasilitas
kepada anggotanya agar dapat melaksanakan
transaksi efek atau surat berharga dengan cepat dan
efisien. Pasar modal yang telah berkembang baik
merupakan sarana investasi lain dapat memberikan
manfaat bagi emiten, investor maupun pemerintah.
Adapun manfaat pasar modal tersebut adalah
sebagai berikut:

a. Bagi Emiten

1). Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah
besar dan dapat sekaligus diterima oleh
emiten pada pasar perdana.

2). Manajemen dapat lebih bebas (mempunyai
keleluasaan) dalam mengelola dana yang
diperoleh perusahaan.

3). Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga
memperbaiki citra perusahaan dan keter-
gantungan terhadap bank-bank kecil. Jangka
waktu dana tidak terbatas.

4). Tidak ada beban finansial yang tetap,
profesinalisme manajemen meningkat.

b. Bagi pemerintah

1). Sebagai sumber pembiayaan badan usaha
milik Negara sehingga tidak lagi tergantung
pada pemerintah.

2). Manjemen badan usaha menjadi lebih baik,
manajemen dituntut lebih professional.

3). Meningkatkan pendapatan disektor pajak,
penghematan devisa bagi pembiayaan
pembangunan serta memperluas lapangan
kerja.

c. Bagi Lembaga Penunjang

Pasar modal akan mendorong perkembangan
lembaga penunjang menjadi lebih profesional dan
memberikan pelayanan sesuai dengan bidang
masing-masing.

Insrtumen Pasar Modal. Jenis efek yang
umumnya diperdagangkan diklasifikasikan ke dalam
tiga bentuk yaitu surat berharga yang bersifat
pendanaan tetap (obligasi) dan surat pernyataan
utang (option, warrant, bukti right). Semua efek yang
diperdagangkan berjangka panjang. Jika emiten
mengeluarkan efek berupa sertifikat, maka biasanya
diperdagangkan di luar bursa, seperti melalui bank
pemerintah (Algifari, 2002).

Informasi Akuntansi. Informasi akuntansi
berhubungan dengan data keuangan perusahaan,
data keuangan keuangan dapat dimanfaatkan oleh
manajemen atau pihak yang berkepentingan lainnya
oleh kanena itu informasi akuntansi di golongkan
menjadi 3 yaitu : informasi operasional, informasi
akuntansi manajemen, informasi akuntansi
keuangan. Informasi akuntansi keuangan atau yang
sering disebut informasi keuangan disajikan dalam
laporan keuangan.

Pada Statement of the Accounting Principles
Board No.4 menyatakan bahwa : “ Akuntansi adalah
suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan
data kuantitatif , terutama yang mempunyai sifat
keuangan, dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat
digunakan dalam pengambilan keputusan-keputusan
ekonomi dalam memilih alternatif-aternatif dari suatu
keadaan “.

Laporan Keuangan. Menutut Standar Akun-
tansi No.7: “Laporan keuangan meliputi bagian dari
proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang
lengkap biasanya meliputi : Neraca, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang
disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai
laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan
dan laporan lain serta materi penjelas yang
merupakan bagian dari laporan keuangan. Di
samping itu juga termasuk skedul dan informasi
tambahan yang berkaitan dengan informasi tersebut,
informasi keuangan segmen industri dan geografis
serta pengungkapan pengaruh perubahan harga “.

Menurut Soegijono & Pasaribu (1995) pengertian
laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi
selama jangka waktu tertentu yang disusun pada
akhir periode akuntansi”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan penyu-
sunan dan penyajian laporan keuangan didasarkan
pada dua asumsi yaitu : dasar akrual dan



Marwanto: Pengaruh Risiko Terhadap Tingkat Keuntungan     117

kelangsungan usaha. Dasar akrual memberikan
pedoman bahwa transaksi diakui pada saat kejadian
dan kemudian dicatat dalam catatan akuntansi serta
dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode
yang bersangkutan. Sedangkan kelangsungan usaha
menjelaskan bahwa laporan keuangan biasanya
disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha
perusahaan yang berarti bahwa perusahaan akan
tetap melanjutkan usahanya dimasa depan.

Tujuan Laporan Keuangan. Laporan keu-
angan ditujukan untuk menyediakan informasi yang
menyangkut tentang posisi keuangan, kinerja, serta
perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang
bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan
dalam mengambil keputusan ekonomi. Meskipun
demikian laporan keuangan tidak menyediakan
semua informasi yang dibutuhkan pemakai dalam
proses pengambilan keputusan ekonomi mereka.
Selain untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi
para pemakai, laporan keuangan juga menunjukkan
apa yang telah dilakukan manajemen atau
menggambarkan pertanggungjawaban manajemen
atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Menurut Accounting Principal Board (APB) pada
statement No 4 AICPA dinyatakan bahwa laporan
keuangan mempunyai tiga tujuan yaitu sebagai
berikut:

a. Tujuan Umum

Menyajikan posisi laporan keuangan, hasil
usaha dan perubahan posisi keuangan secara
wajar sesuai akuntansi berlaku umum.

b. Tujuan Khusus

Memberi informasi tentang kekayaan, kewa-
jiban, kekayaan bersih, proyeksi laba, perubahan
kekayaan serta informasi lain yang relevan.

c. Tujuan Kualitatif

Merupakan ciri khas yang membuat informasi
dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai,
dimana laporan keuangan tersebut memilki
empat karakteristik pokok yaitu : dapat dipahami,
relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan.

Menurut SAK pada kerangka dasar penyusunan
dan penyajian laporan keuangan paragraph 12
menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah
menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah
besar pemakai dalam pengambilan keputusan
ekonomi.

Pemakai Laporan Keuangan. Pemakai
Laporan Keuangan secara umum dapat dikelom-
pokkan ke dalam dua kelompok (Hanafi dan Halim,
2003), yaitu: Pemakai internal dan eksternal.
Pemakai internal adalah pihak manajemen yang
bertanggungjawab terhadap pengelolaan per-
usahaan. Manajemen menbutuhkan laporan
keuangan untuk membatu dalam merencanakan dan
mengontrol operasi perusahaan serta mengelola
sumber daya perusahaan. Pemakai eksternal adalah
investor, kreditor, dan pemakai lain seperti analis
keuangan, pialang saham, pemerintah (berkaitan
dengan pajak), dan BAPEPAM. Pemakai eksternal
lebih fokus pada pengembangan dan komunikasi
dalam pengambilan keputusan.

Standar Akuntansi Keuangan. Laporan
keuangan disusun berdasarkan seperangkat standar
akuntansi sebagai pedoman dalam menyajikan
laporan keuangan. Pedoman tersebut berguna
dalam menyusun laporan keuangan untuk tujuan
pelaporan kepada para pemakai di luar manajemen
perusahaan, agar laporan keuangan tidak menyesat-
kan dan menghindari kesalah pahaman atas konsep
dasar, asumsi penalaran dan keterlibatan standar
akuntansi keuangan yang berlaku.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, laporan
keuangan harus memahami kerangka dasar
penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang
antara lain tujuan umum, karakteristik kuantitatif,
informasi keuangan, dan definisi unsur-unsur laporan
keuangan, termasuk pengakuan dan pengukurannya.
Standar akuntansi keuangan digunakan sebagai
dasar dalam penyusunan laporan keuangan yang
memberikan toleransi fleksibilitas aplikasi dengan
mengutamakan pendekatan kemajuan penyajian.
Standar akuntansi keuangan yang disusun ber-
dasarkan prinsip akuntansi telah lazim digunakan
untuk menghindari perbedaan penyusunan laporan
keuangan, dikarenakan tujuan masing-masing pihak
yang berkepentingan didalamnya. Dengan adanya
standar akuntansi keuangan yang dijadikan
pedoman dan diterima serta diakui oleh semua pihak
maka diharapkan pertentangan kepentingan antara
pihak eksternal dengan manajemen dalam penyajian
laporan keuangan dapat dihindari.
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Analisis Laporan Keuangan. Analisis laporan
keuangan mempunyai artian sebagai berikut : analisis
laporan keuangan adalah suatu proses yang penuh
pertimbangan (judgement process) dalam rangka
membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil
operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa
lalu dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi
dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi
dan kinerja perusahaan pada masa mendatang
(Prastowo, 2002),

Analisis laporan keuangan merupakan instrumen
analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan
berbagai hubungan dan indikator keuangan yang
ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam
kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu
dan menggambarkan tren pola perubahan tersebut
untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang
yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan
(Helfert,1999).

Analisis laporan keuangan merupakan cara
penting untuk menyatakan hubungan yang bermakna
diantara pos-pos laporan keuangan. Analisis laporan
keuangan dihitung dengan membagi rupiah pos yang
dilaporkan dengan nilai rupiah pos lainnya yang
dilaporkan.

Tujuan Analisis Keuangan. Tujuan utama
analisis laporan keuangan adalah untuk meng-
konversi data menjadi informasi, untuk kemudian
mengurangi ketergantungan para pengambil
keputusan pada dugaan murni, tekanan, dan intuisi;
mengurangi dan mempersempit lingkup ketidak-
pastian tidak bisa dielakkan pada setiap pengambilan
keputusan (Prastowo, 2002).

Menurut  Simamora (2002), tujuan analisis
laporan keuangan adalah memakai informasi
akuntansi historis untuk membantu memprediksi
bagaimana kesejahteraan perusahaan di masa
datang. Hasil dari analisis laporan keuangan
dapat digunakan untuk membatu menginter-
pelasikan berbagai hubungan kunci dan kecen-
derungan yang dapat memberikan dasar pertim-
bangan mengenai potensi keberhasilan di masa
yang akan datang.

Prosedur Analisis Laporan Keuangan. Dalam
menganalisis laporan keuangan ada beberapa
langkah yang harus ditempuh oleh analis laporan
keuangan, langkah-langkah tersebut adalah sebagai
berikut :

a. Memahami latar belakang data perusahaan

Pemahaman latar belakang data keuangan suatu
perusahaan yang akan dianalisis mencakup
pemahaman tentang bidang usaha yang
dilakukan oleh perusahaan dan kebijakan
akuntansi yang dianut dan diterapkan oleh
perusahaan tersebut.

b. Memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh
pada perusahaan

Kondisi-kondisi yang perlu dipahami mencakup
informasi mengenai tren (kecenderungan) industri
dimana perusahaan beroperasi.

c. Mempelajari dan mereview laporan keuangan

Sebelum berbagai teknik analisis laporan
keuangan diaplikasikan, perlu dilakukan review
laporan keuangan secara menyeluruh. Apabila
dipandang perlu, dapat disusun kembali laporan
keuangan yang dianalisis.

d. Menganalisis laporan keuangan

Setelah melakukan berbagai langkah yang
dikemukakan diatas, maka dengan mengguna-
kan metode dan teknik analisis yang ada dapat
menganalisis laporan keuangan dan meng-
interpelasikan hasil analisis tersebut (Prastowo,
2002).

Risiko. Kenyataan yang dihadapi oleh setiap
pemodal adalah bahwa di dalam menginvestasikan
adanya pemodal selalu dihadapkan pada ketidak-
pastian yang lazim disebut dengan risiko. Dalam
keadaan ini pemodal hanya dapat memperkirakan
seberapa besar keuntungan yang diharapkan dan
seberapa jauh kemungkinan hasil yang sebenarnya
akan menyimpang dari hasil yang diharapkan.

Menurut teori portofolio, risiko dinyatakan
sebagai kemungkinan keuntungan menyimpang dari
yang diharapkan dua dimensi yaitu menyimpang
lebih besar maupun lebih kecil. Dalam hal ini
menekan pada perhitungan risiko dalam suatu
investasi yang dihubungkan dengan tingkat
keuntungan. Apabila risiko dinyatakan sebagai
seberapa jauh hasil yang diperoleh bisa menyimpang
dari yang diharapkan ini disebut dengan deviasi
standar atau dinyatakan dalam bentuk kuadrat yaitu
variance.

Risiko Bisnis yaitu kemungkinan di mana
perusahaan tidak dapat menutup biaya operasionalnya.
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Risiko keuangan yaitu kemungkinan bahwa perusahaan
tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan sesuai
waktu yang ditentukan (jatuh tempo) yang pada
akhirnya akan mengakibatkan kebangkrutan pada
perusahaan. (Sudjaja, Barlian, 2002).

Keuntungan Realisasi. Keuntungan realisasi
(realized return) merupakan keuntungan yang telah
terjadi. Keutungan realisasi dihitung berdasarkan data
historis. Keuntungan realisasi penting karena
digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari
perusahaan. Keuntungan realisasi ini berguna
sebagai dasar penentuan keuntungan ekspektasi
(expected return) dan risiko di masa datang.
Keuntungan ekspektasi adalah keuntungan yang
diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa
mendatang. Berbeda dengan keuntungan realisasi
yang sifatnya sudah terjadi, keuntungan ekspektasi
sifatnya belum terjadi.

Tingkat keuntungan realisasi pada perusahaan
adalah :

a. ROI (Return On Invesment) adalah kemampuan
aktiva menghasilkan laba setelah pajak. Return
On Invesment ini menunjukkan seberapa besar
keuntungan yang dapat disubangkan oleh aktiva
perusahaan. Dengan kata lain ROI mengukur
tingkat pengembalian atas aktiva.

b. ROE (Return On Equity) menunjukkan kemam-
puan modal sendiri menghasilkan keuntungan
yang tersedia bagi pemegang saham (Husnan,
1997). Return On Equity ini menunjukkan rasio
laba bersih terhadap ekuitas saham yang
digunakan untuk mengukur tingkat pengem-
balian atas investasi pemegang saham. ROE
menunjukkan efisiensi suatu perusahaan yang
dititikberatkan kepada pengamatan sampai
seberapa jauh organisasi perusahaan telah
menggunakan modal sendiri untuk mendapatkan
keuntungan. Pengertian modal sendiri yang
digunakan sebagai pengukur efisiensi adalah
sejumlah dana yang berasal dari pemilik
perusahaan yang bersangkutan. Hal ini berarti
ROE memberikan ukuran tingkat pengembalian
investasi bagi pemegang saham.

Hubungan Tingkat Risiko dan Return
yang Diharapkan

Dalam ilmu ekonomi pada umumnya, dan ilmu
investasi pada khususnya terdapat asumsi dasar

yaitu bahwa investor adalah mahluk yang rasional.
Oleh karena itu sebagai investor yang rasional tentu
tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko.
Sikap investor terhadap risiko tergantung kepada
preferensi investor tersebut terhadap risiko. Investor
yang lebih berani mengambil risiko investasi yang
lebih tinggi, akan diikuti oleh harapan tingkat
keuntungan (return) yang tinggi.

Hubungan antara risiko dan return yang
diharapkan merupakan hubungan yang bersifat
searah, artinya semakin besar risiko, maka semakin
besar pula return yang diharapkan, demikian
seterusnya. Setiap keputusan keuangan harus
memperhatikan tingkat risiko yang dapat diterima
serta harapan atas berbagai tingkat pengembalian
dari berbagai tingkat risiko tersebut.

Berkaitan dengan sikap investor terhadap risiko,
maka terdapat tiga sikap investor mengenai risiko :

a. Risk seeker-investor yaitu investor yang gemar
terhadap risiko.

b. Risk neutral-investor yaitu investor yang
cenderung bersikap netral terhadap risiko.

c. Risk aveter-investor yaitu investor yang
cenderung enggan untuk mengambil risiko.

Tinjauan Penelitian Terdahulu. Hari Bawono
(2005), meneliti tentang pengaruh risiko terhadap
tingkat keuntungan menemukan bahwa, secara
simultan variabel bisnis dan risiko keuangan
berpengaruh secara signifikan terhadap ROI dan
ROE. Sedangkan secara parsial variabel risiko bisnis
dan risiko keuangan mempunyai pengaruh signifikan
terhadap ROI.  Sedangkan terhadap ROE variabel
risiko keuangan tidak mempunyai pengaruh
signifikan, dan variabel risiko bisnis mempunyai
pengaruh signifikan.

Buchary Jahja (2002), meneliti tentang risk dan
return pada BUMN sektor industri jasa teleko-
munikasi di Jakarta (PT. Telkom dan PT. Indosat)
menemukan bahwa, dari analisis besarnya Return
(rentabilitas ekonomi) yang dihasilkan dibandingkan
besarnya biaya bunga dari kedua BUMN sektor
industri jasa telekomunikasi, bagi setiap investor dan
pemilik modal pada periode yang bersangkutan
penggunaan Risk (financial leverage) secara
keseluruhan adalah menguntungkan. Dari analisis
Indeffernce Point yang membandingkan EBIT yang
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dihasilkan dengan EBIT pada keadaan Indefference
Point (X) dari kedua BUMN sektor industri jasa
telekomunikasi tersebut  untuk setiap pemilik modal
dan investor secara keseluruhan menunjukan bahwa
pembelanjaan yang dipenuhi dengan hutang/ obligasi
(debt) atau penggunaan risk (financial leverage) akan
menguntungkan perusahaan pada periode yang
bersangkutan. Sedangkan dari analisis besarnya
Return (financial leverage) dengan Return (ROE, EPS
dan rentabilitas ekonomi) pada PT. Telkom secara
keseluruhan lemah dan negative. Dengan demikian
penggunaan Risk (financial leverage) pada PT.
Telkom kurang menguntungkan bagi perusahaan
sedangkan pada PT. Indosat secara keseluruhan
sangat kuat dan positif. Dengan demikian peng-
gunaan Risk (financial leverage) pada PT. Indosat
dengan periode yang sama akan memperoleh
keuntungan besar.

Tujuan Penelitian. Berdasar masalah pene-
litian, maka tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui pengaruh risiko bisnis dan risiko
keuangan terhadap ROI yang terjadi pada peru-
sahaan sektor perbankan yang terdapat di Bursa
Efek Jakarta periode tahun 2003-2005, dan untuk
mengetahui pengaruh risiko bisnis dan risiko
keuangan terhadap ROE yang terjadi pada
perusahaan sektor perbankan yang terdapat di
Bursa Efek Jakarta periode tahun 2003-2005.

Sesuai latar belakang dan tujuan penelitian,
rumusan hipotesis ádalah:  Risiko bisnis dan risiko
keuangan berpengaruh signifikan terhadap ROI, dan
Risiko bisnis dan risiko keuangan berpengaruh
signifikan terhadap ROE pada    perusahaan
perbankan di Bursa Efek Jakarta.

2. METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel. Populasi penelitian ini

adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEJ
pada tahun 2003 -2005. Pemilihan sampel penelitian
ini menggunakan teknik purposive sampling, metode
ini termasuk metode penarikan sampel tak acak
dimana dalam metode ini tiap elemen dari populasi
tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk
menjadi sampel penelitian, sampel penelitian ini akan
memenuhi syarat bila perusahaan tersebut konsisten
memeperoleh laba tiap periodenya.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta

periode tahun 2003-2005 sebanyak 134 perusahaan.
Pertimbangan memilih populasi perusahaan
perbankan karena perusahaan perbankan adalah
perusahaan yang paling rentan terhadap perubahan
ekonomi dan perubahan suku bunga serta perubahan
kurs mata uang yang akan berpengaruh terhadap
likuiditas perusahaan. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
purposive sampling, artinya bahwa populasi yang
akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah
anggota populasi yang memenuhi kriteria sampel
tertentu sesuai dengan kriteria penelitian (Singgih,
2001). Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk
menghindari timbulnya kekeliruan spesifikasi atau
misspesifikasi dalam penentuan sampel penelitian
yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil
analisis. Kriteria yang dipakai sebagai sampel
penelitian ini adalah:

1) Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
selama periode 2003-2005.

2) Perusahaan tersebut mempublikasikan laporan
keuangan tahunan yang telah     di audit secara
lengkap per 31 Desember untuk periode 2003-
2005.

3) Perusahaan tersebut memperoleh laba positif
selama tahun 2003-2005.

4) Terdapat data yang lengkap yang dilaporkan pada
akhir periode akuntansi.

Berdasar kriteria di atas di peroleh sampel
sebanyak 22 perusahaan ditunjukkan pada Tabel 3.1.

 Tabel 3.1
Prosedur Pemilihan Sampel



Marwanto: Pengaruh Risiko Terhadap Tingkat Keuntungan     121

Data dan Sumber Data. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan
perusahaan. Jenis data yang digunakan adalah data
kualitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Sumber
data penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory.

Pengukuran Variabel dan Definisi
Operasional. Dalam penelitian ini digunakan 4
variabel, yaitu 2 variabel dependen, dan 2 variabel
independen. Varibel dependen adalah ROI dan ROE,
variabel independen adalah Risiko Bisnis dan Risiko
Keuangan.

Variabel Dependen. ROI (Y1) menunjukkan
seberapa banyaknya laba yang bisa diperoleh dari
seluruh kekayaan perusahaan (Husnan, 1997). ROI
dapat diukur dengan :

Variabel Independen, terdiri dari Risiko Bisnis
dan Risiko Keuangan.

1) Risiko Bisnis (X1) yaitu kemungkinan dimana
perusahaan tidak dapat menutup biaya opera-
sionalnya. Risiko bisnis dapat dihitung dengan
menggunakan standar deviasi dari laba per-
usahaan (Sujaja dan Barlian, 2002).

Keterangan :

SD = Standar Deviasi ( Tingkat Risiko)

X   = Laba

U   = Rata-rata laba

N   = Jumlah

2) Risiko Keuangan (X2) yaitu : kemungkinan
bahwa perusahaan tidak mampu memenuhi
kewajiban keuangan sesuai waktu yang
ditentukan (jatuh tempo) yang pada akhirnya
akan mengakibatkan kebangkrutan pada
perusahaan. (Sudjaja dan Barlian 2002). Risiko
keuangan dapat diukur dengan rasio antara total
hutang dengan modal sendiri :

Teknik Analisis Data

a. Regresi Linier Berganda

Teknik regresi linier berganda adalah teknik
analisis yang menjelaskan hubungan antara
variabel dependen dengan variabel independen.
Teknik ini digunakan untuk mengetahui apakah
variabel bebas yaitu risiko bisnis dan risiko
keuangan berpengaruh terhadap variabel tingkat
keuntungan (variabel terikat).

Persamaan 1:

Y1= bo + bi x1 + b2 x2 + e

Persamaan 2:

Y2 = bo + bi x1 + b2 x2 + e

Keterangan :

Y1 = ROI

Y2 = ROE

X1 = Risiko Bisnis

X2 = Risiko Keuangan

bo = Konstanta

bi dan b2 = Koefisien regresi berganda

e = Kesalahan pengganggu

b.  Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi-asumsi klasik dilakukan
seperti berikut:

1. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya
kolerasi variabel-variabel bebas antara satu
dengan yang lainnya. Dalam hal ini variabel-
variabel bebas dikatakan tidak ortogonal.
Variabel bebas yang ortogonal adalah
variabel bebas yang nilai korelasi sempurna
diantara variabel bebas (koefisien korelasinya
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tinggi atau bahkan 1), maka koefisien-
koefisien regresinya menjadi tidak dapat
ditaksir dan nilai standar error setiap
koefisien menjadi tidak terhingga.

2. Uji Heteroskedastsitas

Heteroskedastsitas yaitu adanya variance
gangguan yang sama dari satu observasi ke
observasi yang lain atau tidak adanya
korelasi residual dengan variabel bebas.
Gejala ini sangat banyak dijumpai pada data
waktu ke waktu berarti model tersebut
mengandung gejala heteroskedastsitas.

3. Uji Autokolerasi

Korelasi yang terjadi antara anggota
serangkaian observasi yang diurutkan
menurut waktu (seperti dalam data cross
sectional). Bila dalam persamaan regresi
terdapat autokorelasi maka penaksiran
ordinary least square masih tidak bias dan
masih tetap konsisten, namun tidak efisien.

Pengujian Hipotesis
Dalam persamaan regresi liniear berganda

tersebut selanjutnya akan dilakukan beberapa
pengujian yang meliputi uji F statistik dan uji t
statistik. Uji F statistik digunakan untuk mengetahui
pengaruh (signifikan) variabel bebas terhadap variabel
terikat secara simultan. Uji F menguji koefisien
regresi simultan dari variabel bebas dengan variabel
terikat melalui formulasi sebagai berikut : (1) Ho
(Hipotesis nol ), yang berarti tidak ada pengaruh yang
signifikan secara simultan antara variabel bebas   (Xi)
terhadap variabel terikat (Yi ) dan (2) Ha (Hipotesis
alternatif ), yang berarti ada pengaruh yang signifikan
secara simultan antara variabel bebas (Xi )   terhadap
variabel terikat (Yi).

Selanjutnya ditentukan: (1)  nilai level of signifikan
yaitu sebesar 5%; (2) mencari nilai signifikan F-hitung.
Untuk pengambilan keputusan didasarkan pada: Ho
diterima apabila F signifikan > a.; dan Ho ditolak
apabila F signifikan  < a.

Uji t statistik digunakan untuk mengetahui
pengaruh (signifikan ) variabel bebas terhadap
variabel terikat secara parsial. Uji t menguji koefisien
regresi parsial dari variabel bebas dengan variabel
terikat yang langkah-langkahnya: (1) membuat
formulasi hipotesis Ho (Hipotesis nol ), yang berarti

tidak ada pengaruh yang signifikan secara simultan
antara variabel bebas (Xi ) terhadap variabel terikat
(Yi ); (2) Ha (Hipotesis alternatif ), yang berarti tidak
ada pengaruh yang signifikan secara similtan antara
variabel bebas (Xi ) terhadap variabel terikat (Yi ).
Dengan syarat nilai level of signifikan yaitu sebesar
5%; Untuk pengambilan keputusan, maka Ho
diterima apabila t signifikan > a; dan Ho ditolak
apabila t signifikan < a.

3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan menganalisis data

yang telah terkumpul. Data yang telah dikumpulkan
tersebut berupa laporan keuangan dari perusahaan
perbankan yang listing di Bursa Efek Jakarta Periode
tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Hasil
pengolahan data berupa informasi untuk men-
dapatkan bukti empiris mengenai pengaruh risiko
terhadap tingkat keuntungan pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di bursa efek Jakarta”.

Sesuai permasalahan dan perumusan model
yang telah dikemukakan, serta kepentingan
pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis
deskriptif dan analisis statistik dengan bantuan
komputer melalui program SPSS 10

Analisis Deskriptif. Untuk memberikan gambaran
data pada variabel penelitian yang terdiri dari risiko
keuangan , risiko bisnis, dan return on investmen,
maka dapat dijelaskan dengan analisis deskriptif yang
meliputi nilai  mean dan standar deviasi. Berikut akan
dijelaskan analisis deskriptif yaitu menjelaskan
deskripsi data dari seluruh variabel yang akan
dimasukan dalam model penelitian. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Perhitungan Mean Dan Standar

Deviasi Dari Variabel-Variabel
Penelitian

Sumber : Data Primer diolah, 2008
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Berdasarkan Tabel 4.1 diatas dapat dijelaskan
bahwa risiko keuangan selama periode penelitian
memiliki nilai rata-rata sebesar 10,368 artinya rata-
rata kemampuan perusahaan untuk memanggung
hutang sebesar 10,368 kali dari total modal
sendirinya. Sedangkan standar deviasi sebesar
3,841 artinya selama periode penelitian, ukuran
penyebaran dari variabel risiko keuangan adalah
sebesar 3,841 dari 63 kasus yang terjadi.

Variabel risiko bisnis selama periode penelitian
memiliki nilai rata-rata sebesar 1307294 artinya
bahwa selama periode penelitian rata-rata per-
usahaan mempunyai kemungkinan tidak dapat
menutup biaya operasionalnya sebesar 1307294.
sedangkan standar deviasi sebesar 3963665,6431
artinya selama periode penelitian ukuran penyebaran
dari variabel risiko bisnis adalah sebesar
3963665,6431 dari 63 kasus yang terjadi.

Pada variabel return on investment memiliki nilai
rata-rata sebesar 1,6443 artinya bahwa dari
perusahaan yang dijadikan sampel selama periode
penelitian memiliki rata-rata tingkat keuntungan
sebesar 1,6443 kali dari total aktivanya. Sedangkan
standar deviasi sebesar 1,1227 artinya selama
periode penelitian, ukuran penyebaran dari variabel
return on investment adalah sebesar 1,1227 dari 63
kasus yang terjadi.

Analistik Statistik. Untuk melakukan pengujian
baik hipotesis pertama dan hipotesis kedua
digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis
ini dilakukan dengan bantuan program komputer
SPSS 10 for windows, agar dalam model perhitungan
diperoleh ketepatan perhitungan.

Pengaruh Risiko Keuangan Dan Risiko
Bisnis Terhadap ROI Pada Perusahaan
Perbankan  Di BEJ

Hasil perhitungan terhadap model regresi
berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi
return on investment pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di BEJ dapat dilihat dalam Tabel 4.2
berikut.

Tabel 4.2
Hasil Regresi Pengaruh Risiko
Keuangan Dan Risiko Bisnis

Terhadap ROI

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Pada penelitian ini digunakan model persamaan
regresi linier berganda dengan hasil regresi didapat
persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi return
on investment pada perusahaan perbankan di BEJ
sebagai berikut:

Y = 2,766 - 0,118 C1  + 7,96E-08 C2

Berdasarkan berbagai parameter dalam per-
samaan regresi mengenai pengaruh risiko bisnis dan
risiko keuangan terhadap return on investment nilai
konstanta (koefisien b0) sebesar 2,766 yang berarti
bahwa jika tidak ada variabel bebas yang terdiri dari
risiko keuangan dan risiko bisnis yang mempengaruhi
return on investment, maka besarnya return on
investment  sebesar 276,6 satuan.

Koefisien regresi risiko keuangan. Risiko
keuangan (X1) mempunyai pengaruh yang negatif
terhadap return on investment, dengan koefisien
regresi sebesar -0,118 yang artinya apabila risiko
keuangan meningkat sebesar 1 satuan maka return
on investment akan menurun sebesar 11,8 satuan
dengan asumsi bahwa variabel risiko keuangan dalam
kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh yang
positif ini, berarti bahwa antara risiko keuangan dan
return on investment menunjukan hubungan yang
berlawanan. Dengan probilitas kesalahan (sig-t)
sebesar 0,002 yang nilainya dibawah 0,05 maka
risiko bisnis menunjukan bahwa hubungan kedua
variabel tersebut adalah signifikan. Artinya setiap
peningkatan pada risiko bisnis maka return on
investment akan semakin menurun, begitu juga
sebaliknya.
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Koefisien regresi risiko bisnis. Risiko keuangan
(X2) mempunyai pengaruh yang positif terhadap return
on investment, dengan koefisien regresi sebesar
7,96E-08 yang artinya apabila risiko keuangan
meningkat sebesar 1 satuan maka return on
investment akan meningkat sebesar 7,96E-06
persen dengan asumsi bahwa variabel risiko bisnis
dalam kondisi konstan. Dengan adanya pengaruh
yang positif ini, berarti bahwa antara risiko keuangan
dan return on investment menunjukan hubungan yang
searah. Dengan probabiilitas kesalahan (sig-t)
sebesar 0,028 yang nilainya diatas 0,05 maka risiko
keuangan menunjukan bahwa hubungan kedua
variabel tersebut adalah signifikan. Artinya setiap
peningkatan pada risiko keuangan maka return on
investment akan semakin meningkat, begitu juga
sebaliknya jika risiko keuangan semakin menurun
maka nilai return on investment semakin menurun.

Uji Asumsi klasik regresi. Terdapat 3
penyimpangan asumsi klasik yang dapat terjadi
dalam penggunaan model regresi linier berganda
yaitu : multikolinieritas, heterokesdastisitas dan
autokolerasi, (Gujarati, 1993). Apabila terjadi
penyimpangan asumsi ini, maka model yang
digunakan tidak bersifat BLUE, oleh karena itu perlu
dideteksi terlebih dahulu kemungkinan terjadinya
penyimpangan tersebut.

Uji Multikolinieritas. Menurut Ghozali (2001),
uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antar
variabel bebas (independen). Untuk menguji ada
tidaknya gejala multikolinieritas digunakan VIF
(Variance Inflacition Factor). Jika nilai VIF dibawah
10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat
gejala multikolinieritas, begitu sebaliknya jika VIF
lebih besar 10 maka terjadi gejala multikolinieritas.
Hasil uji multikolinieritas dapat ditunjukkan pada
tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3
Uji Multikolinieritas

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas nilai VIF untuk
kedua variabel bebas yang terdiri dari risiko bisnis
dan risiko keuangan memiliki nilai VIF dibawah 10,
sehingga model regresi yang diajukan dalam
penelitian ini tidak mengandung gejala Multi-
kolinieritas.

Uji Heterokesdastisitas. Heteroskedastisitas
adalah variasi residual tidak sama untuk semua
pengamatan. Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui
apakah terjadi penyimpangan model karena varian
gangguan berbeda antara satu observasi ke observasi
lain. Untuk mendeteksi adanya gejala Heteros-
kedastisitas digunakan metode rank spearman.
Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel
4.4 berikut

Tabel 4.4

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Dari perhitungan pada Tabel 4.4  diatas nilai
siginifikansi variabel bebas berkorelasi dengan
residual dibandingkan 0,05 (a), jika nilai signifi-
kansinya lebih kecil dari 0,05 (a) maka terjadi gejala
heteroskesdatisitas, sebaliknya jika nilai sinfi-
kansinya lebih besar dari 0,05 (a) maka tidak terjadi
gejala heteroskesdatisitas. Sehingga pada penelitian
ini didapat hasil tidak terjadi gejala heteroskes-
dastisitas karena besarnya nilai signifikansinya lebih
besar dari 0,05.

Uji Autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk
mengetahui apakah terjadi korelasi antara anggota
serangkaian data observasi yang diurutkan menurut
waktu (time series). Untuk mendeteksi terjadinya
autokorelasi dalam penelitian ini maka digunakan uji
DW dengan melihat koefisien korelasi DW test.
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Sumber : Data Primer diolah, 2008

Gambar 4.1 : koefisien korelasi DW test

Dengan nilai batas bawah (dL) 1,54 dan nilai
batas atas (dU) 1,66 serta nilai 4-du adalah 2,34 dan
nilai 4-dl adalah 2,46 maka berdasarkan analisis
regresi linier berganda diketahui bahwa nilai  DW
sebesar 1,676. Dari gambar 4.1 di atas terlihat bahwa
nilai DW terletak diantara 1,66 – 2,34, sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengujian autokorelasi berada
pada daerah bebas autokorelasi.

Hasil Uji regresi secara serentak. Untuk
melakukan pengujian hipotesis secara serentak
dengan menggunakan uji F. Apabila taraf signifikan
F lebih kecil dari  á (Sig F < 0,05), maka Ho ditolak
atau terdapat pengaruh secara bersama-sama antara
variabel independen terhadap variabel dependen.
Tabel 4.5 di bawah ini merupakan hasil dari uji F
yang menggunakan program SPSS 10, yaitu :

Tabel 4.5
Hasil Uji Hipotesis Serentak

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Dari Tabel 4.5 di atas di dapat taraf signifikansi
0,001. Dengan mengambil level signifikan á sebesar
5 satuan, maka taraf signifikan 0,001 lebih kecil dari
á 5 satuan, (0,000 < 0,05), maka Ha diterima dan
Ho ditolak (hipotesis ditolak). Hal ini menunjukkan

bahwa risiko bisnis dan risiko keuangan secara
bersama-sama signifikan terhadap return on
investment pada perusahaan yang terdaftar di BEJ.
Kemudian untuk menunjukkan berapa satuan
kebijakan hutang yang dapat dijelaskan oleh dua
variabel bebasnya dapat dilihat dari Tabel 4.6.

Tabel 4.6

Sumber : Data Primer diolah, 2008

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,220. Dengan nilai
koefisien determinasi sebesar 0,220, maka dapat
diartikan bahwa 22 satuan  return on investment
dapat dijelaskan oleh kedua variabel bebas yang
terdiri dari risiko bisnis dan risiko keuangan.
Sedangkan sisanya sebesar 78 satuan dipengaruhi
oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model
penelitian ini.

Hasil Uji Regresi secara Parsial. Untuk
melakukan pengujian hipotesis secara parsial
dengan menggunakan uji t. Apabila taraf signifikan t
lebih kecil dari  á (Sig t < 0,05), maka Ho ditolak
atau terdapat pengaruh secara parsial antara variabel
independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.7 merupakan hasil dari uji t yang
menggunakan program SPSS 10.

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis Parsial

Sumber : Data Primer diolah, 2008
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Pengujian untuk koefisien risiko keuangan. Hasil
perhitungan pada regresi diperoleh nilai pro-
babilitasnya sebesar 0,002. dengan mengambil taraf
signifikan sebesar á 5 persen, maka diperoleh
signifikansi lebih kecil dari á 5 persen, yaitu 0,002 <
0,05.  maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya risiko
keuangan berpengaruh atau signifikan terhadap
return on investment.

Pengujian untuk Koefisien risiko bisnis. Hasil
perhitungan pada regresi diperoleh nilai proba-
bilitasnya sebesar 0,028. dengan mengambil taraf
signifikan sebesar á 5 persen, maka diperoleh
signifikansi lebih kecil dari á 5 persen, yaitu 0,028 <
0,05.  maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya risiko
keuangan berpengaruh atau signifikan terhadap
return on investment.

Pembahasan dan Implikasi
Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan yang terdiri
dari risiko bisnis dan risiko keuangan terhadap return
on investment pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEJ. Secara parsial variabel risiko bisnis
dan risiko keuangan terbukti signifikan terhadap return
on investment.

Tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan
tercermin dari ROI yang menunjukan seberapa
banyak laba yang bisa diperoleh dari seluruh
kekayaan yang dimiliki perusahaan. Hubungan antara
risiko dan return yang diharapkan merupakan
hubungan yang bersifat searah, artinya semakin
besar risiko maka semakin besar pula tingkat
keuntungan yang diharapkan. Setiap keputusan
keuangan harus memperhatikan tingkat risiko yang
dapat diterima serta harapan atas berbagai tingkat
pengembalian dari berbagai tingkat risiko tersebut.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara

simultan variabel risiko keuangan dan risiko bisnis
signifikan terhadap return on investment, demikian
juga   secara parsial variabel risiko keuangan dan
risiko bisnis signifikan terhadap return on investment.

Keterbatasan
Penelitian ini hanya menggunakan risiko

keuangan dan risiko bisnis sebagai faktor yang
berpengaruh terhadap ROI. Sampel penelitian yang
relatif kecil dan terbatas pada perusahaan
perbankan, maka disarankan, bagi investor yang
akan menanamkan modalnya pada perusahaan
perbankan sebaiknya memperhatikan risiko lainya
selain bisnis dan risiko keuangan yang dihadapi oleh
perusahaan tersebut, seperti risiko perpindahan
sumberdaya manusia yang potensial ke perusahaan
lain yang memiliki keahlian dan ketrampilan. Ini
adalah risiko non finansial.   Hal ini sebagai bahan
pertimbangan untuk memprediksi gangguan
mempengaruhi besarnya tingkat keuntungan yang
diharapkan. Dengan memperhatikan semua risiko
yang mempengaruhi kinerja perusahaan, maka
dapat menjaga stabilitas perusahaan.

Untuk penelitian berikutnya sebaiknya periode
penelitian yang digunakan ditambah sehingga
menghasilkan informasi yang dapat diperluas
kebeberapa sektor perusahaan lain serta dapat
menambahkan variabel bebas lain yang belum diteliti
dalam penelitian ini.
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