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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Biaya modal dapat diartikan sebagai biaya yang dikelua rkan oleh perusahaan untuk 

mendapatkan modal. Secara sederhana dapat disebutkan bahwa biaya modal merupakan biaya 

yang timbul akibat penggunaan modal. Biaya modal dihitung atas dasar sumber dana jangka 

panjang yang tersedia bagi perusahaan. Ada beberapa sumber dana jangka panjang yaitu hutang 

jangka panjang, saham preferen, saham biasa dan laba ditahan. Biaya hutang jangka panjang 

adalah biaya hutang sesudah pajak saat ini untuk mendapatkan dana jangka panjang melalui 

pinjaman. Biaya saham preferen adalah dividen saham preferen tahunan dibagi dengan hasil 

penjualan saham preferen. Biaya modal saham biasa (biaya modal ekuitas) adalah suatu tingkat 

imbal hasil (pengembalian) yang diharapkan oleh investor. 

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau 

memiliki saham biasa yaitu capital gain dan dividen. Capital gain terbentuk dengan adanya 

aktivitas perdagangan saham pasar sekunder. Perusahaan membagikan dividen tergantung dari 

laba yang diperoleh perusahaan. Jika laba yang diperoleh perusahaan tersebut besar, 

kemungkingan besar dividen yang dibagikan besar juga dan jika keuntungan perusahaan kecil, 

maka dividen yang dibagikan kecil juga. Hal tersebut kemungkinan besar akan mempengaruhi 

harga saham dan volume perdagangan saham serta menimbulkan reaksi pasar. 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.  Gudang  Garam Tbk  memutuskan 

untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2018 lebih dari Rp 5 triliun. Sama dengan tahun 

lalu, dividen itu dinilai baik di tengah lesunya industri rokok tanah air. Dalam konferensi pers 

di Hotel Grand Surya Kediri pagi tadi, Rabu, 26 Juni 2019, Direksi PT. Gudang Garam Tbk 

mengumumkan nilai deviden yang dibagikan sebesar Rp 5.002.628.800.000 atau Rp 2.600 

per lembar saham. Angka ini sama persis dengan nilai deviden yang dibagik an dalam RUPS 

tahun lalu. Direktur Gudang Garam Heru Budiman mengatakan nilai dividen yang dibagikan 

dalam tahun buku 2018 sudah cukup baik di tengah kondisi industri rokok yang kurang baik. 

Maraknya isu kesehatan dan berbagai faktor non teknis menjadi sal ah satu pemicu kondisi 

ini. “Isu kesehatan memang berpengaruh. Tapi perusahaan akan tetap mematuhi semua 

kebijakan pemerintah.” Dapat ditambahkan bahwa kinerja perusahaan PT Gudang Garam 

dalam kondisi optimal meski tak menunjukkan kenaikan dividen. Nilai R p 2.600 per lembar 
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saham tergolong tinggi lantaran jumlah keuntungan Gudang Garam juga tak mengalami 

kenaikan besar. 

(Sumber: Tempo Nasional,  https://nasional.tempo.co/read/1296542/cisdi-tolak-rokok-jadi- 

sponsor-indonesia-millennial-summit-2020) 

Besar kecilnya risiko suatu usaha akan berpengaruh terhadap besar kecilnya imbal hasil 

yg diinginkan investor, sehingga akan mempengaruhi besar kecil nya biaya modal ekuitas suatu 

usaha. Semakin besar risiko suatu usaha maka semakin besar imbal hasil yang diharapkan oleh 

investor. Semakin besar beta suatu sekuritas, cenderung semakin tinggi risiko sistematik dari 

sekuritas tersebut. Portofolio yang terdiri dari saham-saham yang mempunyai beta tinggi 

memiliki risiko sistematik yang lebih besar dibandingkan dengan saham-saham yang 

mempunyai beta rendah. Dalam risiko sistematik terdapat indikator penilainya salah satu nya 

yaitu BI rate yang dimana BI rate selama periode penelitian relative berfluktuasi yaitu dari 

7,50% (2014), 7,50% (2015), 4,74% (2016), 4,25% (2017) dan 6% (2018). 

 

 
 

Gambar 1.1 
 

Trading Volume PT. Gudang Garam Tbk 

sumber : Idnfinancials.com 2018 

Akan tetapi seperti yang terlihat dalam gambar bahwa jika dibandingan dengan tahun berjalan 

maka dengan BI rate yang relatif menurun dan berfluktuasi serta pergerakan traiding saham 

PT. Gudang Garam Tbk cenderung meningkat dengan volume traiding yang berfluktuasi. 

Semakin besar fluktuasi harga suatu saham, maka semakin besar risiko sistematiknya maka
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imbal hasil yang diinginkan investor juga semakin besar, sebaliknya semakin kecil (stabil) 

fluktuasi harga suatu saham, maka semakin kecil risiko sistematiknya dan imbal hasil yang 

diinginkan investor juga kecil. 

 

Investasi yang dilakukan investor mengandung unsur ketidakpastian seperti fluktuasi 

pergerakan saham di atas, maka investor harus mempertimbangkan risiko. Investor tidak dapat 

mengetahui dengan pasti tingkat keuntungan investasi yang akan diperolehnya. Investor hanya 

dapat menetapkan tingkat keuntungan yang diharapkan dan memperkirakan seberapa jauh 

kemungkinan tingkat keuntungan yang diperoleh menyimpang dari tingkat keuntungan yang 

diharapkan tersebut. Dengan kata lain, investor dihadapkan pada unsur risiko dalam keputusan 

investasinya. Investasi merupakan sesuatu yang tidak bisa lepas dari beberapa risiko. “Risiko 

yang tidak bisa dihilangkan dinamakan sebagai risiko sistematik, sedangkan risiko yang bisa 

dihilangkan dinamakan sebagai risiko tidak sistematik. Beta merupakan indikator risiko 

sistematik”. 

Perusahaan besar cenderung akan melakukan diversifikasi usaha lebih banyak dari pada 

perusahaan kecil. Oleh karena itu kemungkinan kegagalan dalam menjalankan usaha atau 

kebangkrutan akan lebih kecil. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara. Ukuran perusahaan sering 

dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, dimana 

perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam 

menjalankan usahanya. Sehingga dengan hal di atas maka imbal hasil yang diinginkan oleh 

investor berbeda dengan ukuran perusahaan yang kecil dan secara langsung akan 

mempengaruhi besar kecil nya biaya modal ekuitas pada usaha. 

Informasi yang digunakan investor untuk mengambil keputusan tidak lepas dari ukuran 

perusahaan, karena ukuran perusahaan merupakan ukuran ketersediaan informasi. Semakin 

besar perusahaan berarti semakin besar informasi yang harus diungkapkan oleh perusahaan 

yang berkonsekuensi menimbulkan biaya untuk menyediakan informasi atau biaya modal 

ekuitas. Perusahaan besar tidak lepas dari tekanan politis, yaitu tekanan untuk melakukan 

tanggung jawab sosial atau tingginya tingkat pajak perusahaan sehingga memungkinkan 

perusahaan memiliki biaya produksi informasi akibat dari pengungkapan yang lebih rendah 

dari perusahaan kecil. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu yang pertama, dalam 

penelitian ini, variabel  risiko sistematik dan ukuran perusahaan tidak  digunakan sebagai 

variabel kontrol seperti pada penelitian Utami (2005:106), tetapi variabel risiko sistematik dan
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ukuran perusahaan ini digunakan sebagai variabel independen. Kedua, dalam penelitian Utami 

(2006:29) periode penelitian yang digunakan adalah tahun 2001 dan 2002, sementara dalam 

penelitian ini menggunakan tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sebagai periode penelitian 

dengan memilih objek penelitian PT. Gudang Garam Tbk. Alasan memilih PT. Gudang Garam 

Tbk sebagai objek penelitian karena hasil dari produk perusahaan ini sangat berhubungan 

langsung dengan masyarakat baik itu kelas atas hingga kelas bawah. Ketiga, proksi risiko 

sistematik dan ukuran perusahaan berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

menggunakan total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan, dan market model dengan rumus 

CAPM untuk mengukur risiko sistematik. Sedangkan Utami (2005:106) menggunakan nilai 

kapitalisasi  pasar sebagai  proksi  ukuran  perusahaan  dan  risiko  sistematik  diukur  dengan 

metode Floler dan Rorke (1983) dengan lead dan lag tiga hari. Berdasarkan uraian di atas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Risiko Sistematik 

dan Ukuran Perusahaan Terhadap Biaya Modal Ekuitas Pada PT. Gudang Garam Tbk”. 

 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1.   Apakah risiko sistematik berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas Pada PT. Gudang 
 

Garam Tbk? 
 

2.   Apakah  ukuran  perusahaan  berpengaruh  terhadap  biaya  modal  ekuitas  Pada  PT. 
 

Gudang Garam Tbk? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

 

Sehubungan dengan rumusan masalah, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 

1.   Pengaruh risiko sistematik berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas Pada PT. Gudang 
 

Garam Tbk 
 

2.   Pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap biaya modal ekuitas Pada PT. 
 

Gudang Garam Tbk
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1.4 Manfaat Penelitian 

 
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

 
a.  Bagi Peneliti 

 
Hasil penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang 

pengaruh risiko sistematik dan ukuran perusahaan terhadap biaya modal ekuitas Pada PT. 

Gudang Garam Tbk. 

 

b.  Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan 

 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literature yang dapat membantu 

perkembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen keuangan khususnya tentang risiko 

sistematik, ukuran perusahaan dan biaya modal ekuitas. 

 

c.  Bagi Investor 

 
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  membantu  investor dalam  mengantisipasi  risiko 

sistematik atau ukuran  suatu perusahaan untuk imbal hasil yang akan dibagikan oleh 

perusahaan. 

 

d.  Bagi peneliti selanjutnya 

 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan bahan referensi bagi 

peneliti selanjutnya yang mengambil judul yang sama atau yang berhubungan dengan hasil 

penelitian.
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BAB II 
 

 

KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1       Landasan Teori 

 

2.1.1    Defenisi Biaya Modal Ekuitas 
 

Menurut Toto Prihadi (2013:261), “biaya modal adalah tingkat hasil minimum untuk 

melakukan justifikasi apakah sebuah usulan investasi akan diterima atau tidak”. Pendapat lain 

dari Modigliani dan Miller (1958:265) berpendapat bahwa biaya modal ekuitas adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk membiayai sumber pembelanjaan (source of financing). Modigliani 

dan Miller merupakan pihak yang pertama kali mendefinisikan biaya modal ekuitas (cost 

ofequity capital) dalam literatur keuangan. Biaya modal dapat dianggap sebagai tingkat 

pengembalian yang diinginkan investor untuk ditanamkan dananya kedalam perusahaan. Jadi, 

pemahaman tentang biaya modal dapat diartikan sebagai suatu tingkat pengembalian yang 

diharapkan investor atas dana yang dipergunakan oleh perusahaan. Secara sederhana dapat 

disebutkan bahwa biaya modal merupakan biaya yang timbul akibat penggunaan modal. 

Komponen biaya modal terdiri dari: (1) Debt (Hutang jangka pendek dan hutang jangka 

panjang), (2) Preferred (Saham Preferen), (3) Common Equity (Saham biasa dan Laba 

ditahan). 

 
Biaya modal adalah merupakan konsep yang dinamis yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor ekonomi. Struktur biaya modal didasarkan pada beberapa asumsi yang berkaitan dengan 

risiko dan pajak. Asumsi dasar yang digunakan dalam estimasi biaya modal adalah risiko bisnis 

dan risiko keuangan adalah tetap/relatif stabil Utami (2005:103). Biaya modal dihitung atas 

dasar sumber dana jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan.   Biaya hutang jangka 

panjang adalah biaya hutang sesudah pajak saat ini untuk mendapatkan dana jangka panjang 

melalui pinjaman. Biaya saham preferen adalah dividen saham preferen tahunan dibagi dengan 

hasil penjualan saham preferen. Biaya modal saham biasa adalah besarnya rate yang digunakan 

oleh investor untuk mendiskontokan dividen yang diharapkan diterima dimasa yang akan 

datang. 

 

Dapat disimpulkan bahwa biaya modal ekuitas merupakan biaya yang dikeluarkan 

perusahaan yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa atau menggunakan laba di 

tahan untuk investasi. Dalam menentukan biaya modal perusahaan, penentuan biaya modal 
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sendiri adalah yang paling sulit dilakukan karena yang dijadikan sebagai dasar untuk penentuan 

biaya modal adalah arus kas terutama dividen dan pertumbuhannya. 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan dan berasal dari keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham 

dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus 

memegang saham dalam kurun waktu yang relative lama yaitu hingga kepemilikan saham 

tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak 

mendapatkan dividen. 

Tidak seperti biaya modal yang timbul berupa bunga yang lebih mudah penetapannya 

karena bersifat tetap selama umur hutang, biaya modal yang berupa dividen bersifat tidak tetap. 

Hal tersebut menyebutkan keputusan pembagian deviden merupakan suatu masalah yang 

sering dihadapi oleh perusahaan. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan 

apakah akan membagikan dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali 

pada proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan. 

Setiap perusahaan memiliki kebijakan dividen yang berbeda-beda. Walaupun dividen 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk pemegang saham tetapi dividen 

harus tetap dibayar. Pembagian dividen kepada pemegang saham akan mengakibatkan posisi 

kas suatu perusahaan semakin berkurang. Hal ini akan menyebabkan rasio hutang terhadap 

ekuitas semakin besar. Dengan demikian investor akan berpikiran negatif terhadap perusahaan. 

Hal ini berdampak terhadap nilai perusahaan yang tercemin pada harga saham 

perusahaan. Pengumuman pembagian dividen merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi investor berinvestasi. Semakin besar dividen yang dibayar akan mengurangi 

besarnya laba ditahan, sehingga posisi modal perusahaan akan turun. Hal ini akan membuat 

harga saham tersebut turun. Pengumuman dividen merupakan salah satu informasi dalam pasar 

modal yang efisien. Informasi yang relevan ini dapat memengaruhi harga sekuritas di pasar 

modal, kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah dengan melihat hubungan antara 

harga dan informasi. Pengumuman dividen menjadi dasar bagi investor untuk memperkirakan 

pendapatan yang diharapkan. Informasi tentang naik turunnya dividen tunai yang dibagikan 

perusahaan merupakan salah satu informasi yang dipandang cukup penting bagi investor, 

karena dalam informasi tersebut mengandung prospek keuntungan yang akan diperoleh suatu 

perusahaan dimasa yang akan datang. 

Kebijakan dividen yang menunjukkan tingkat dividen yang semakin bertambah dari 

tahun ke tahun akan meningkatkan kepercayaan para investor, dan secara langsung akan
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memberikan informasi kepada calon investor bahwa kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan laba semakin meningkat. Informasi yang demikian akan mempengaruhi 

permintaan terhadap harga saham perusahaan. Dengan demikian, seberapa jauh relevansi atau 

pengaruh dividen dapat dilakukan dengan mempelajari kaitan antara perubahan atau 

pergerakan harga saham dengan keberadaan informasi tersebut. 

Dalam suatu pasar yang didominasi oleh investor yang menghindari risiko, efek yang 

lebih berisiko harus memiliki pengembalian yang diharapkan lebih tinggi seperti yang 

diestimasikan oleh investor dengan margin pengembalian efek kurang berisiko. Karena tidak 

akan ada investasi yang dilakukan, kecuali jika tingkat pengembalian yang diharapkannya 

cukup tinggi untuk mengompensasi risiko yang ditanggung oleh investor. Semakin tinggi 

tingkat risiko suatu efek, pengembalian yang diharapkan juga harus semakin tinggi untuk 

menarik investor agar membeli (atau memiliki) efek tersebut. 

 
Pengukuran Biaya Modal Ekuitas 

 

Pengukuran biaya modal ekuitas dipengaruhi oleh model penilaian perusahaan yang 

digunakan. Ada beberapa model pengukuran cost of equity capital Utami (2005) antara lain: 

 

1) Model penilaian pertumbuhan konstan (constant growth valuation model) 
 

Model ini lebih dikenal dengan sebutan Gordon model. Dasar pemikiran yang 

digunakan adalah bahwa nilai saham sama dengan nilai tunai (present value) dari semua 

deviden yang akan diterima dimasa yang akan datang (diasumsikan pada tingkat 

pertumbuhan konstan) dalam waktu yang tidak terbatas. Penentuan biaya laba ditahan 

dengan pendekatan ini mengacu pada penilaian saham biasa dengan pertumbuhan konstan 

atau normal. Nilai saham biasa dengan pertumbuhan normal diformulasikan sebagai berikut: 

�1
��  = 

� + 	
 

Keterangan: 


�     = nilai saham biasa perusahaan awal tahun 
�1  = deviden pada tahun pertama

 ��  = tingkat hasil/ pengembalian minimum saham biasa
 

	       = tingkat pertumbuhan deviden

 

Pendekatan model  penilaian  pertumbuhan  konstan  ini  memiliki  kelemahan  yaitu 

bahwa untuk menentukan biaya modal ekuitas, perhitungan masing-masing saham pesaing
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harus dilakukan sendiri-sendiri. Serta kelemahan lainnya adalah bahwa tingkat pertumbuhan 

deviden konstan ini dalam kenyataannya mungkin tidak selalu tepat. 

 

2) Capital Asset Pricing Model (CAPM) 
 

Berdasarkan model CAPM, biaya modal saham biasa adalah tingkat return yang 

diharapkan oleh investor sebagai kompensasi atas risiko yang tidak dapat di deversifikasi 

yang diukur dengan beta. Pendekatan CAPM adalah sebagai berikut: 

a.   Tetapkan perkiraan tarif bebas risiko (R) yang umumnya ditetapkan berdasarkan suku 

bunga obligasi atau promes pemerintah. 

b.   Tentukan koefisien beta saham (β) dan gunakan sebagai indeks risiko saham. 

c.   Cari tingkat pengembalian menurut pasar atau rata-rata saham (K). 

d.   Tentukan perkiraan pengembalian disyaratkan dari saham dengan nilai (k-R) adalah 

premi risiko pada rata-rata saham sedangkan β adalah indeks risiko saham 

bersangkutan yang sedang dianalisis. 

 

Rumus: 
 

 

Ks = Rf + (Rm - Rf) β 

 
dimana 

 

Ks       = biaya modal sendiri (cost of equity) 
 

Rf       = tingkat bunga bebas risiko (risk free rate) 
 

Rm      = tingkat pengembalian pasar (market rate of return) 
 

β         = beta 
 

Kelebihan dari pendekatan CAPM adalah memberikan perkiraan k yang akurat. 

 
Kelemahan metode ini adalah: 

 

a.   Bila diverifikasi pemegang saham suatu perusahaan tidak luas maka mereka akan lebih 

tertarik pada masalah total risiko dan bukannya hanya risiko pasar saja. 

b.   Adanya perubahan tingkat risiko saham versus hasil sehingga premi pasar menjadi tidak 

stabil.
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3) Model Ohlson 
 

Model Ohlson digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan dengan mendasarkan 

pada nilai buku ekuitas ditambah dengan nilai tunai dari laba abnormal. 

 
Menurut Botosan (1997) dalam Utami (2005:105), biaya modal ekuitas dihitung 

berdasarkan tingkat diskonto yang dipakai investor dalam menilai tunaikan future cash 

flow. 

Rumus: 

�
 


�   = �   + ∑(� + ��)−� �� {���+1  − (��)���+�−1}
 

�=1

 
Keterangan: 

 

Pt = harga saham pada periode t 

yt = nilai buku per lembar saham periode 

t 

xt = laba per lembar saham 

r  = ekspektasi biaya modal ekuitas 
 

 

Dalam Utami (2005:104) Botosan (1997) pada dasarnya memakai model Ohlson untuk 

mengestimasi  biaya modal  ekuitas.  Botosan  (1997)  menghitung  ekspektasi  biaya modal 

ekuitas dengan menggunakan estimasi laba per lembar saham untuk periode empat tahun 

kedepan (t=4) dan memakai data forecast laba per saham yang dipublikasikan oleh Value Line. 

Di Indonesia publikasi data forecast laba per saham tidak ada, oleh karena itu untuk estimasi 

laba persaham penulis menggunakan randomwalk model. Alasan untuk menggunakan 

estimasi model random didasarkan pada hasil penelitian dalam Utami (2005:104) Rini (2002). 

 

2.1.2    Risiko Sistematik 

 
Menurut Jogiyanto (2000:193) dalam Darwis dan Siswar (2013:67), risiko sistematik 

merupakan risiko yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi makro seperti kinerja perekonomian 

suatu negara. Risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan cara diversifikasi. Risiko ini 

dilambangkan dengan β (Beta). Beta adalah pengukur volatilitas return dari suatu sekuritas 

atau portofolio terhadap risiko pasar. Volatilitas merupakan fluktuasi dari return-return 

sekuritas atau portofolio pada periode tertentu. Dengan demikian Beta merupakan pengukur 

risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Koefisien beta 

sebuah saham mengukur sejauh mana tingkat pengembalian saham bergerak secara relatif 

terhadap pasar. 

Risiko dalam investasi terdapat dua macam, yaitu risiko sistematik dan risiko tidak 

sistematik. Risiko sistematik adalah risiko yang tidak dapat dihilangkan, sedangkan risiko tidak
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sistematik dapat dihilangkan dengan cara diversivikasi. Risiko sistematik merupakan risiko 

yang disebabkan karena risiko keseluruhan pasar, misalnya perubahan dalam perekonomian, 

peraturan pajak baru, tingkat inflasi, tingkat suku bunga SBI, jumlah uang yang beredar, kurs 

valuta asing dan sebagainya. Oleh karena itu risiko sistematik disebut juga risiko pasar (market 

risk) yang diukur dengan beta. Risiko mempunyai hubungan yang positif dengan return, 

Jogiyanto (2000:193) dalam Darwis dan Siswar (2013:67), di mana biaya modal ekuitas adalah 

rate yang digunakan oleh investor untuk mendiskontokan arus kas yang akan diterima di masa 

yang akan datang. 

Pada umumnya ada tiga jenis risiko yang umumnya diperhitungkan dalam analisis 

penganggaran barang modal, yaitu risiko berdiri sendiri, risiko perusahaan atau internal 

perusahaan, dan risiko sistematik atau risiko pasar. Secara teoritis investor yang 

mendiversivikasikan sahamnya dengan baik hanya perlu memperhitungkan risiko sistematik 

atau risiko pasar dan manajer hanya perlu memikirkan pemaksimuman harga saham. Kedua 

faktor ini akan mengarah kepada kesimpulan bahwa risiko sistematik atau risiko pasar 

merupakan pokok pertimbangan utama dalam penganggaran barang modal. 

Dengan melihat perilaku koefisien beta dari waktu ke waktu, investor akan 

memperkirakan besarnya risiko sistematik pada masa yang akan datang. Seperti yang telah 

disebutkan sebelumnya, risiko yang sistematik tidak dapat dihilangkan dengan membentuk 

suatu portofolio dalam suatu investasi. Oleh karena itu, bagi seorang investor risiko tersebut 

menjadi lebih relevan untuk mempertimbangkan dalam memilih kombinasi saham dalam 

portofolio yang dibentuknya. Sehingga untuk menentukan tingkat keuntungan yang 

disyaratkan atau diharapkan (Expected Return) terhadap suatu saham, maka harus dikaitkan 

dengan risiko sistematik (yang tidak terhindarkan) dari saham yang bersangkutan. 

Risiko sistematik dapat dihitung dengan menggunakan Model Indeks Tunggal dengan 

mengukur korelasi antar saham dengan cara tidak langsung, yaitu dengan melihat korelasi 

antara return saham dengan faktor tertentu yang mempengaruhi semua saham Bodie, Kane, 

dan Marcus (2016:260). Model semacam ini bisa ditulis sebagai berikut: 

 
 

Ri = α + βi CF 

 
Di mana: 

Ri = Return suatu saham 

βi = kepekaan return saham i terhadap faktor bersama (CommonFactor) 

CF = Common Factor (Faktor Bersama)
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Faktor bersama yang sering digunakan adalah return pasar (Market Return, Rm) sehingga 

model di atas sering dinamakan sebagai market model, dan ditulis sebagai berikuit ini. 

 

Ri = α + βi Rm + ei 

 
Di mana: 

Ri   = return saham, 

Rm = return pasar, 

α    = konstanta 

β     = slope garis regresi 

ei    = random error 

 
Beta merupakan koefisien parameter dari variabel return pasar. Return pasar di Indonesia 

menggunakan return IHSG. 

 

2.1.3    Ukuran Perusahaan 
 

 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecil 

perusahaan menurut berbagai cara. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total asset 

perusahaan, Machfoedz (1994). 

 

Menurut Riyanto (2001:299) dalam Ariyadi (2015:3), ukuran perusahaan adalah 

menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang ditujukan pada jumlah penjualan, rata-rata 

penjualan, dan total aset. 

 

Pada perusahaan yang besar dimana saham akan tersebar luas, setiap perluasan modal 

saham akan mempunyai pengaruh yang kecil terhadap hilangnya atau tergesernya 

pengendalian dari pihak yang dominan terhadap pihak yang bersangkutan. Sebaliknya, 

perusahaan yang kecil, dimana sahamnya tersebar hanya dilingkungan kecil, penambahan 

jumlah saham akan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya control 

pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan Riyanto (2011:299-300) dalam Ariyadi 

(2015:4). 

 

Rumus: 
 

Ukuran perusahaan = ln (Total Aktiva)
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Adanya kecenderungan investor lebih senang menanamkan modal pada perusahaan 

besar atau adanya kecenderungan investor local selalu mengikuti investor asing dalam memilih 

saham/membeli saham dalam menanamkan modalnya pada perusahan-perusahan 

besar/perusahaan asing sebab pada perusahaan besar memberikan return per saham yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

 

Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk 

mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari 

krediturpun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas 

lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri. Pada sisi lain, 

perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena 

perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Oleh karena itu, 

memungkinkan perusahaan besar tingkat leveragenya akan lebih besar dari perusahaan yang 

berukuran kecil. 

 

Dari uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya (ukuran) 

perusahaan akan berpengaruh terhadap struktur modal dengan didasarkan pada kenyataan 

bahwa semakin besar suatu perusahaan mempunyai tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi 

sehingga perusahaan tersebut akan lebih berani mengeluarkan saham baru dan kecenderungan 

untuk menggunakan jumlah pinjaman juga semakin besar pula sehingga otomatis akan 

mempengaruhi Biaya modal itu sendiri. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 
Sebagai acuan dalam penelitian ini dapat disebutkan beberapa penelitian sebelumnya. 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nilai perusahaan telah banyak dilakukan, namun 

masih  terdapat  keterbatasan  sehingga menunjukkan  hasil  yang  belum  konsisten.  Adapun 

penelitian terdahulu yang sudah dilakukan antara lain: 

 
Tabel 2.1 

 

Penelitian Terdahulu 

 
Peneliti Judul Hasil Penelitian Perbedaan 

Utami 
 

(2005) 

Pengaruh Manajemen 
 

Laba Terhadap Biaya 
 

Modal Ekuitas (Studi 

Hasil regresi menunjukkan 
 

bahwa nilai koefisien 

determinan (R square) 

adalah 21,4%, artinya bahwa 

Penelitian yang 
 

terdahulu 

menggunakan risiko 

beta dan ukuran 
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 pada Perusahaan 

 

Manufaktur) 

manajemen laba, beta saham 
 

dan kapitalisasi pasar 

mampu menjelaskan 21,4 

variasi biaya modal ekuitas, 

sisanya dijelaskan oleh 

faktor lain. 

perusahaan sebagai 
 

variabel kontrol. 

Sedangkan 

penelitian sekarang 

ukuran perusahaan 

dan risiko sistematik 

digunakan sebagai 

variabel dependen. 

 
 

 
Utama& 

Lumondang 

(2009) 

Pengaruh Bankruptcy 
 

Risk, Size dan Book- 

Tomarket Perusahaan 

Terhadap Imbal Hasil 

Hasil penelitian untuk tujuan 

pertama tidak sesuai 

penemuan Dichev (1998) 
 

yang menyatakan bahwa 

bankruptcy risk tidak 

dipengaruhi oleh size dan 

B/M perusahaan. Studi ini 

menunjukkan bahwa 

pengaruh size dan B/M 

terhadap bankruptcy risk 

tergantung pada ukuran yang 

digunakan. 

Variable yang 
 

dibahas 

Darwanis, 
 

Dana 

Siswar 

(2013) 

Pengaruh Risiko 
 

Sistematis Terhadap 

Pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility serta 

dampaknya Terhadap 

Pertumbuhan Laba 

dan Koefisien Respon 

Laba (Studi Pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Risiko sistematik, 
 

pengungkapan corporate 

social responsibility – CSR, 

pertumbuhan laba 

berpengaruh secara simultan 

maupun parsial terhadap 

koefisien respon laba, yaitu 

sebesar 4,24%. 

Variable yang 
 

dibahas 
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2.3       Kerangka Berfikir 
 

Berikut ini penjelasan mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap biaya 

modal ekuitas: 
 

1)  Pengaruh risiko sistematik terhadap biaya modal ekuitas 
 

Beta adalah pengukur volatilitas suatu risiko sistematik pada sekuritas atau ukuran 

risiko sistematik perusahaan. Investor biasanya menggunakan nilai beta sebelum 

melakukan investasi untuk mengukur risiko yang mungkin muncul dalam 

investasinya. Risiko sistematik mempengaruhi tingkat return minimal yang 

diharapkan investor sebagai kompensasi atas risiko untuk bersedia berinvestasi, di 

mana biaya modal ekuitas merupakan tarif diskonto yang digunakan investor untuk 

menilaitunaikan arus kas di masa depan. Semakin berisiko sekuritas tersebut maka 

semakin besar tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan investor atas risiko yang 

ditanggung dalam investasinya. Hal ini menunjukkan bahwa risiko  sistematik 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap biaya modal ekuitas. 

 
 

2)  Pengaruh ukuran perusahaan terhadap biaya modal ekuitas 
 

Ukuran perusahaan yang besar memiliki asset, ekuitas serta atau pun nilai 

penjualan yang besar, sehingga dengan hal ini menyebabkan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan dalam memperoleh modal baik secara hutang, menerbitkan 

saham ataupun lainnya akan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan 

perusahaan kecil.dan juga dengan risiko yang lebih kecil pula. Dengan risiko yang 

lebih kecil ini maka investor tidak berharap dengan return yang besar atau relative 

kecil dibanding dengan risiko yang besar, maka demikian biaya modal ekuitas yang 

akan dikeluarkan semakin kecil. Dengan demikian, ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap tingkat imbal hasil saham yang disyaratkan investor, 

di mana biaya modal ekuitas merupakan tarif diskonto yang digunakan investor 

untuk menilaitunaikan arus kas di masa depan.
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Berdasarkan uraian sederhana diatas maka kerangka pemikiran teoritis yang menunjukkan 
 

hubungan antara variabel yang akan digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 

Risiko Sistematik 

(X1) 
 
 
 
 
 
 
 

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Biaya Modal 

Ekuitas 

(Y)

 

 

Gambar 2.1 
 

Kerangka Berpikir 
 
 
 

 

2.4       Hipotesis 

 
Hipotesis penelitian adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang 

akan diteliti. Kemudian hipotesis harus diuji dan dibuktikan kebenarannya berdasarkan fakta 

yang diperoleh dari penelitian, maka hipotesis diajukan sebagai alternatif untuk diterima atau 

ditolak Kuncoro (2009:59) 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir yang telah diuraikan di atas, maka 

hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1: Terdapat pengaruh signifikan Risiko Sistematik terhadap Biaya Modal Ekuitas 

 
2: Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Modal 

 
Ekuitas
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1       Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus yaitu melakukan penelitian 

dengan objek tertentu pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 

informasi dan data yang diperlukan untuk analisis. Hasil analisis dan kesimpulan yang 

diperoleh hanya berlaku untuk perusahaan yang diteliti yaitu PT Gudang Garam Tbk dan hanya 

berlaku untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2018. 

 
 

3.2       Lokasi dan Waktu Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Gudang Garam Tbk, dilakukan dengan cara 

mengakses situs (www.idx.co.id) berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, serta 

finance.yahoo.com untuk data return saham harian. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan 

Februari 2020. 

 
 

3.3       Populasi dan Sampel 
 

Populasi 
 

“Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasannya berupa orang, objek, 

transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek 

penelitian” Kuncoro (2013:118). Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Gudang Garam Tbk 

sejak listing di Bursa Efek Indonesia 17 Juli 1990 hingga sekarang. 

Sampel 
 

“Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi 

penelitian” Kuncoro (2013:122). Penarikan sampel yang dilakukan penulis adalah jenis 

purposive sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota populasi yang disesuaikan dengan maksud penelitian Kuncoro 

(2013:139). Yaitu: 

1.   Laporan keuangan tahunan yang di terbitkan oleh website resmi PT. Gudang Garam 
 

Tbk atau dari Bursa Efek Indonesia 
 

2.   Laporan keuangan diterbitkan dalam Rupiah 
 

3.   Dividen tahunan dibagikan 
 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah laporan posisi keuangan tahunan PT. Gudang 
 

Garam Tbk selama 5 tahun yaitu tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018. 
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3.4       Jenis dan Sumber Data Penelitian 
 

Jenis Data 
 

Menurut Kuncoro (2013:145), data adalah sekumpulan informasi. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder adalah data yang telah 

dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna 

data Kuncoro (2013:148)”. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi harga penutupan saham, nilai buku perlembar 

saham, laba perlembar saham, penjualan, dan total aktiva perusahaan. 

 
 

Sumber Data Penelitian 
 

“Data adalah sekumpulan informasi. Data dipisahkan menjadi dua bagian berdasarkan 

sumber data dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data primer adalah pemberi informasi 

yang pertama, sedangkan sumber data sekunder adalah orang atau lembaga yang telah 

mengumpulkan data, baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder yang 

lain. Kuncoro (2013:145). Dalam penelitian ini data diambil dengan cara mengakses situs 

www.idx.co.id dan finance.yahoo.com. 
 

 
 

3.5       Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
 

Variabel Penelitian 
 

Variabel Terikat (Dependent Variable) dalam penelitian ini yaitu Risiko Sistematik (X1) 
 

dan Ukuran Perusahan (X2). Variabel Bebas (Independent Variable) dalam penelitian ini yaitu 
 

Biaya Modal Ekuitas (Y). 
 

 

Definisi Operasional  

 
Tabel 3.1 

 

Defenisi Operasional Variabel
 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

 

 
 

1 

 
 

 
X1 = Risiko 

 

Sistematik 

Risiko sistematik merupakan 
 

risiko yang disebabkan karena 

risiko keseluruhan pasar. 

β  = 
 ����   −  α −  ����  

 �                                                                          
���

 

 

 
 

Rasio 
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2 

 
 

X2 = 

Ukuran 

Perusahaan 

Ukuran   perusahaan   adalah 
 

ukuran besar kecil nya suatu 

perusahaan dilihat dari nilai 

total aktiva/asset 

SIZE = ln (Total 
 

Aset) 

 
 
 
 

Log Natural 

 
 
 
 

3 

 
 

Y = Biaya 

Modal 

Ekuitas 

Biaya  modal  ekuitas  adalah 
 

tingkat return minimum yang 

disyaratkan oleh penggunaan 

modal ekuitas atas investasi. 

�1 
��  = 

�      + 	 0

 

 
 
 
 

Rasio 

 
 
 
 

3.6       Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Data dikumpulkan dan diperoleh melalui media perantara 

yang mendukung penelitian ini yaitu: buku, jurnal, dan mendownload laporan keuangan dari 

situs Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan finance.yahoo.com. 
 

 
 

3.7        Teknik Analisis Data 
 

3.7.1    Uji Asumsi Klasik 
 

Sebelum data yang digunakan untuk analisis pengujian hipotesis, terlebih dahulu data 

diuji berdasarkan pengujian asumsi kalasik agar data layak digunakan dalam penelitian. 

 
 

3.7.1.1  Uji Normalitas 
 

Uji Normalitas digunakan untuk mengetahui apakah model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali (2013:160). Pengujian 

Normalitas dilakukan dengan melihat nilai 2-tailed significant. Jika data memiliki tingkat 

signifikansi lebih besar dari 0,05 atau 5% sehingga data dikatakan berdistribusi normal. Dalam 

penelitian ini untuk melihat normalitas data menggunakan uji Kolmogorof-Smirnof. 

 

3.7.1.2  Uji Multikolinieritas 
 

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen Ghozali (2013:105). Jika terjadi korelasi, maka terjadi
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masalah multikolinieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dengan menggunakan dua cara yaitu 

menghitung variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance 

mengukur variabel bebas terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Variance inflation factor (VIF) dihitung dengan rumus VIF 1/Tolerance. Nilai cutoff yang 

digunakan pada penelitian ini unutk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai 

Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF >10 Ghozali (2013:105). 

 

3.7.1.3  Uji Heteroskedastisitas 
 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas Ghozali (2013:139). Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni melihat grafik 

plot dan uji park Ghozali (2013:139). Pada penelitian ini untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heterokedastisitas adalah menggunakan uji statistik yaitu uji park. Jika variabel independen 

signifikansi secara statistik mempengaruhi variabel independen, maka ada indikasi terjadi 

heterokedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat 

disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas atau terjadi 

homoskedastisitas Ghozali (2013:143). 

 

3.7.1.4   Uji Autokorelasi 

 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model 

regresi linier. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 

regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Ghozali (2013:110). Pengujian 

autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Run Test, dimana hasil pengujian 

ditentukan berdasarkan nilai probabilitasnya dibandingkan dengan nilai alphanya. 

 

3.7.2    Uji Hipotesis 
 

3.7.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda 
 

Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2016:93), analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih
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variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel 

independen yang diketahui. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan atau kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis regresi linear sederhana ini 

digunakan untuk menguji hipotesis pertama sampai hipotesis ketiga dengan mencari koefisien 

regresi (b) dan konstanta (a) antara masing-masing variabel independen dengan variabel 

dependen. Jika nilai koefisien regresi positif, maka hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen adalah berbanding lurus. Sedangkan bila nilainya negatif, maka hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen adalah berbanding terbalik (Purbayu dan 

Hamdani, 2007:251). 

Adapun bentuk model regresi linear berganda yang akan diuji dalam penelitian ini, yaitu: 

Y = a + bX+e 

Keterangan: 
 

Y = Subjek dalam variabel dependen yaitu Biaya Modal Ekuitas 

a = Nilai Y bila X = 0 (nilai konstan) 

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) 

maka naik, dan bila (-) maka terjadi penurunan. 

e = error 

X = Subjek pada dua variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. (Sugiyono, 

2008:261) yaitu Risiko Sistematik (X1) dan Ukuran Perusahaan (X2) 
 
 

3.7.2.2 Uji Parsial (Uji t) 
 

Uji t dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen yang lain 

tidak berubah. Taraf signifikansi yang digunakan adalah 5%. Koefisien regresi menunjukkan 

arah pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini 
dilakukan dengan membandingkan signifikansi tℎ�  dengan t���. Ketentuan pengujian ini adalah jika tℎ�  (mutlak) < t�� �, maka Ho  diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel  dependen.  Jika  tℎ�    (mutlak)  >  t�� �,  maka  Ho    tidak  dapat  diterima  yaitu  variabel 
independen  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen.  Pengujian  juga  dilakukan  dengan 

 

membandingkan signifikansi dan tingkat α yang dipakai yaitu 0,05 dimana kriteria pengujian 
 adalah jika signifikansi > 0,05 maka Ho  diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika signifikansi < 0,05 maka maka Ho  tidak dapat diterima yaitu 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
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3.7.2.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
 

Koefisien determinan (R2) sering pula disebut dengan koefisien determinasi majemuk 

yang     hampir sama dengan koefisien R2. R juga hampir serupa dengan r, tetapi berbeda 

dalam fungsi (kecuali regresi linier sederhana). R2 menjelaskan proporsi variasi dalam variabel 

terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas (lebih dari satu variabel secara bersama-sama). 

Sementara itu,  R2  mengukur kebaikan sesuai  dari  persamaan  regresi,  yaitu  memberikan 

presentase   variasi   total   dalam   variabel   terikat   (Y)   yang   dijelaskan   oleh   hanya 

satu variabel bebas (X). 


