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Penelitian ini merupakan studi empiris pada Perusahaan Otomotif dengan Judul “Pengaruh 

Profitabilitas dan Dividend Yield Terhadap Risiko sistematis Investasi Pada Sektor Industri 

Otomotif Yang Terdaftar Di BEJ” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan dividend yield 

terhadap risiko sistematis investasi; dan untuk mengetahui rasio mana yang memiliki pengaruh 

paling kuat terhadap risiko sistematis investasi. 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua hipotesis, yaitu : bahwa terdapat pengaruh antara 

profitabilitas dan DY terhadap risiko sistematis investasi; dan profitabilitas mempunyai pengaruh 

yang lebih kuat terhadap risiko sistematis investasi.  

Alat analisis yang digunakan adalah dengan model regresi linier berganda yang berfungsi untuk 

melihat pengaruh antara profitabilitas yang diukur dengan ROE dan DY terhadap risiko 

sistematis investasi yang diukur dengan beta saham. Dengan uji hipotesis yang menggunakan uji 

F untuk melihat pengaruh ROE dan DY terhadap beta saham secara simultan dengan kriteria jika 

Fhitung > Ftabel , maka H0 ditolak, sedangkan jika Fhitung < Ftabel, maka H0 tidak dapat 

ditolak. Sedangkan untuk melihat adanya pengaruh antara ROE dan DY terhadap beta saham 

secara parsial, maka digunakan uji t dengan Kriteria thitung < ttabel maka H0 tidak ditolak, 

sedangkan jika thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel berarti H0 ditolak. Jika H0 ditolak maka 

ada pengaruh antara ROE dan DY terhadap beta saham dan jika H0 diterima maka tidak ada 

pengaruh antara ROE dan DY terhadap beta saham. 

Hasil analisis dengan uji regresi menunjukan nilai ROE sebesar 9,683, nilai DY sebesar 36,564 

serta nilai konstan adalah sebesar 1,223. Hasil perhitungan dari uji F menunjukan Fhitung 

sebesar 4,642 yang lebih besar dari Ftabel sebesar 3,89 dengan tingkat signifikansi 0,032 yang 

artinya variabel bebas yang diwakili oleh ROE dan DY memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat beta saham. Selain itu analisis variabel ROE menunjukan thitung 

sebesar 2,504 dan ttabel sebesar 2,179 dan thitung untuk DY 2,791 yang berarti bahwa kedua 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap beta saham secara parsial serta DY memiliki 

pengaruh yang lebih kuat dibandingkan ROE. 

Dari hasil analisis tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yang diajukan peneliti 

dapat diterima namun hipotesis kedua ditolak karena ternyata DY memiliki pengaruh yang lebih 

kuat terhadap risiko investasi dibandingkan profitabilitas. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian terdahulu. 

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat mengimplikasikan bahwa sebaiknya emiten lebih 

meningkatkan rasio keuangan untuk mencapai tingkat investasi yang diharapkan dan bagi 

investor harus lebih memperhitungkan risiko yang akan ditanggung karena investasi menyangkut 

hasil yang akan dicapai pada masa mendatang yang sifatnya tidak pasti. 

 


