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ABSTRAK 

 

Dalam melakukan aktivitas investasi khususnya di pasar modal, seorang 
investor akan menanamkan sejumlah uang atau dananya dengan harapan untuk 
memperoleh return tertentu dengan menanggung risiko tertentu pula. Untuk dapat 
memperkirakan return dari investasi di masa yang akan datang, investor harus 
memperhatikan dan menganalisis beta sekuritas atau portofolio yang merupakan 
pengukur volatilitas return suatu sekuritas atau return portofolio terhadap return 
pasar. Beta ini juga merupakan risiko pasar yang senantiasa mempengaruhi suatu 
saham dan tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi. 

Teknik estimasi beta sekuritas dilakukan dengan meregres return saham 
individual terhadap return pasar. Koefisien beta yang dihasilkan dari teknik regesi 
ini diasumsikan stabil dari waktu ke waktu. Namun bukti-bukti empiris 
menunjukkan bahwa beta saham berubah (bergeser) dari waktu ke waktu. 
Perubahan atau pergeseran beta sekuritas ini dapat terjadi karena return saham 
memiliki distribusi yang tidak tetap atau sering disebut nonstationarity. Peristiwa-
peristiwa ekonomi seperti seperti stock split, stock dividends dan pengumuman 
laba dapat menyebabkan distribusi return berubah dan pada akhirnya 
menyebabkan perubahan beta saham  

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka peneliti mencoba untuk 
melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat pergeseran 
beta sekuritas di sekitar pengumuman laba dan untuk menguji apakah pergeseran 
beta berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan (diproksikan dengan 
logarima dari total asset) dan  variabilitas laba . 
 Hipotesis alternatif yang diajukan antara lain :  (1)  Terdapat pergeseran 
beta sekuritas di sekitar  pengumuman laba, (2) Pergeseran beta di sekitar 
pengumuman laba berhubungan negatif dengan ukuran perusahaan, (3) Pergeseran 
beta di sekitar pengumuman laba berhubungan negatif dengan variabilitas laba. 
 Saham yang menjadi sampel penelitian ini adalah saham perusahaan yang 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2000 sampai dengan 2002 dan 
perusahaan – perusahaan tersebut mempublikasikan laporan keuangan tahunannya 
di surat kabar harian Bisnis Indonesia. Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di 
atas maka didapatkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 65 perusahaan. 
 Untuk hipotesis pertama, peneliti meregres return saham individual 
terhadap return pasar. Peneliti pertama – tama menentukan periode pengamatan    
(event window), menghitung return saham dan return pasar, menentukan dummy 
variabel dan melakukan regresi sesuai persamaan regresi yang pertama. 
Sedangkan untuk hipotesis kedua dan ketiga, peneliti melakukan regresi 
persamaan kedua dengan menggunakan variabel dependen pergeseran beta yang 
telah diperoleh dari persamaan regresi yang pertama dan menggunakan variabel 
independen yaitu logaritma dari total asset (TA) dan standar deviasi dari laba time 
series (SDINC) serta menggunakan variabel kontrol yaitu EPS dan BETA  yang 
telah dikoreksi dengan metode Fowler dan Rorke. Dalam melakukan perhitungan 
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dan analisa data-data ini, digunakan bantuan program Microsoft Exel dan SPSS 
versi 11.0. 
 Dari hasil pengujian persamaan regresi pertama untuk semua perusahaan 
sampel didapatkan hasil bahwa p-value untuk pergeseran beta  (0.029) < 0.05, 
maka Ha 1 dapat diterima. Ini berarti terdapat pergeseran beta sekuritas di sekitar 
pengumuman laba. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Su Jane Hsieh, Scott I 
Jerris dan William Kross (1999). 
 Dari hasil pengujian persamaan regresi kedua didapatkan hasil bahwa nilai 
koefisien TA pada penelitian ini adalah sebesar –0.00221  dan p-value untuk 
variabel TA (0.989) > 0.05. Sedangkan nilai koefisien SDINC yang diperoleh dari 
persamaan regresi di atas adalah sebesar -0.236 dan p-value untuk variabel 
SDINC (0.916) > 0.05 sehingga dapat disimpulkan  bahwa Ha 2 dan Ha 3 tidak 
dapat diterima. Ini berarti bahwa hubungan antara pergeseran beta di sekitar 
pengumuman laba dengan ukuran perusahaan dan variabilitas laba seperti yang 
diprediksikan (berhubungan negatif) namun tidak signifikan. Hal ini tidak 
konsisten dengan hasil penelitian Su Jane Hsieh, Scott I Jerris dan William Kross 
(1999). 
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