
 
 

i                            Indonesia Banking School 
 

Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Return Saham Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 

 

 

OLEH : 

RENOY LIBERTO KUSMAYADI 

201012007 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat 

Guna Mencapai Gelar Serjana Ekonomi 

Program Studi Akuntansi 

 

STIE Indonesia Banking School 

2018 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

ii                            Indonesia Banking School 
 

Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Return Saham Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 

 

 

 

OLEH : 

RENOY LIBERTO KUSMAYADI 

201012007 

Diterima dan Disetujui Untuk Diajukan Dalam Ujian Komprehensif 

Jakarta,  Oktober 2018 

 

Dosen Pembimbing Skripsi 

 

 

(Nova Novita, S.E., M.Si.) 

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

iii                            Indonesia Banking School 
 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI 

Nama Mahasiswa : Renoy Liberto Kusmayadi 

NIM   : 201012007 

Judul Skripsi  : Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage Terhadap Return Saham Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017 

Tanggal Ujian  : 26 Oktober 2018 

Ketua Penguji  : Drs. Komar Darya, Ak., M.M., C.A. 

Anggota Penguji : 1. Nova Novita, S.E., M.Si. 

   : 2. Dikdik Saleh Sadikin, S.E., M.Si. 

 

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dimaksud diatas telah mengikuti 

ujian skripsi. 

Pada Tanggal  : 26 Oktober 2018 

Dengan Hasil  : LULUS 

Tim Penguji, 

Ketua, 

 

 

(Drs. Komar Darya, Ak., M.M., C.A.) 

 Anggota 1,             Anggota 2, 

 

 

(Nova Novita, S.E., M.Si.)  (Dikdik Saleh Sadikin, S.E., M.Si.) 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

iv                            Indonesia Banking School 
 

HALAMAN PERNYATAAN KARYA SENDIRI 

Saya yang bertandatangan di bawah ini : 

Nama   : Renoy Liberto Kusmayadi 

NIM   : 201012007 

Program Studi  : akuntansi 

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini meruupakan hasil 

karya sendiri dan benar keaslianya. Apabila kemudian hari skripsi ini 

merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, saya bersedia 

mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi sesuai 

peraturan STIE Indonesia Banking School. 

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar. 

 

Penulis 

 

(Renoy Liberto Kusmayadi) 

 

 

 

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

v                            Indonesia Banking School 
 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH 

 

 Saya civitas Akademik STIE Indonesia Banking School, yang 

bertanda tangan dibawah ini: 

Nama   : Renoy Liberto Kusmayadi 

NIM   : 201012007 

Program Studi  : Akuntansi 

 Demi Pengembembangan Ilmu Pengetahuan, menyetujui untuk 

memberikan kepada STIE Indonesia Banking School Hak Bebas Royalti 

Noneksklusif atas karya ilmiah saya yang berjudul : 

Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Peursahaan dan Leverage Terhadap 

Return Saham Perusahaan Agribisnis yang Terdahtar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2014-2017. 

 Dengan Hak Bebas Royalti Eksklusif ini STIE Indonesia Banking 

School berhak menyimpan, mengalihmedia formatkan, mengelola dalam 

bentuk pengakalan data (database), merawat, dan mempublikasikan karya 

ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pencipta dan 

sebagai pemilik hak cipta. 

 

Penulis 

 

(Renoy Liberto Kusmayadi) 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

vi                            Indonesia Banking School 
 

KATA PENGANTAR 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, karunia, 

berkah, dan kasih-Nya yang melimpah sehingga penuliasan skripsi yang 

berjudul “Pengaruh Manajemen Laba, Ukuran Peursahaan dan 

Leverage Terhadap Return Saham Perusahaan Agribisnis yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2017” dapat 

terselesaikan dengan baik. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini penulis 

mendapatkan berbagai bantuan, motivasi, masukan dan pengarahan dari 

pihak lain. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin 

menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Subarjo Joyosumarto S.E., MA., Phd, selaku ketua 

pimpinan STIE Indonesia Banking School. 

2. Bapak Dr. Sparta, S.E, M.E., Ak., CA, Bapak Khairil Anwar, S.E., 

M.S.M, dan Bapak Ir. Mahirsyah Emil Akbar, M.B.A, Selaku wakil 

ketua pimpinan STIE Indonesia Banking School. 

3. Bapak Dr. Muhammad Yusuf S.E., Ak., M.M., CA selaku ketua 

jurusan program studi akuntansi. 

4. Kedua orang tua penulis, Ayah dan Alm.Mama yang telah 

memberikan doa dan dukungan baik moral maupun material dalam 

kondisi apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

vii                            Indonesia Banking School 
 

5. Ibu Nova Novita, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah 

banyak memberikan pengarahan, saran, dan bimbingan dengan 

penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

6.  Bapak Drs. Komar Darya, Ak., M.M., C.A. dan Bapak Dikdik Saleh 

Sadikin S.E., M.Si. selaku penguji skripsi yang telah memberikan 

masukan guna penyempurnaan penulisan skripsi. 

7. Bapak Bani Saad, S.E., Ak., M.Si., CA, selaku dosen pembimbing 

akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik 

selama perkuliahan. 

8. Para dosen – dosen STIE IBS,  yang telah memberikan pengetahuan 

kepada saya, termasuk pengetahuan mengenai nilai-nilai kehidupan.  

9. Para karyawan STIE IBS, yang telah banyak membantu penulis 

dalam hal administrasi, dan hal-hal terkait perkuliahan lainnya 

selama penulis menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan 

skripsi selesai. 

10. Yonna Ayunani dan Caesario Delpiero, kakak dan adik kandung 

penulis yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada 

penulis. 

11. Keluarga besar komunitas Harimau Rantau, Sahabat-sahabat terkasih 

yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. 

12. Juan Tomasoey, kakak sepupu yang selalu membantu penulis dalam 

penyusunan skripsi. 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

viii                            Indonesia Banking School 
 

13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. 

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bahan 

pembelajaran bagi semua pihak khususnya bagi penulis dan para pembaca 

pada umumnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan 

semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada 

penulis dan menyelesaikan skripsi ini dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, 

amin. 

Jakarta,   Oktober 2018 

 

Renoy Liberto Kusmayadi 

 

 

 

 

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

ix                            Indonesia Banking School 
 

DAFTAR ISI 

HALAMAN JUDUL ................................................................................  i 

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI SIDANG SKRIPSI ............  iii 

LEMBAR PERNYATAAN KARYA SENDIRI ...................................  iv 

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ............  v 

KATA PENGANTAR .............................................................................  vi 

DAFTAR ISI ............................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL ....................................................................................  xii 

DAFTAR GAMBAR  ..............................................................................  xiii 

ABSTRAK  ...............................................................................................  xiv 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................  1 

1.1. Latar Belakang .............................................................................  1 

1.2. Perumusan Masalah .....................................................................  10 

1.3. Tujuan Penelitian .........................................................................  10 

1.4. Manfaat Penelitian .......................................................................  10 

1.5. Sistematika Penulisan Penelitian ..................................................  11 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................  13 

2.1. Teori Sinyal (Signaling Theory) ..................................................  13 

2.2. Laba ..............................................................................................  16 

2.3. Manajemen Laba ..........................................................................  17 

2.4. Ukuran Perusahaan .......................................................................  19 

2.4.1.Klarifikasi Ukuran Perusahaan UU no 20/2008 .................  20 

2.4.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan .......................................  22 

2.5. Leverage .......................................................................................  23 

2.5.1.Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage .................................  24 

2.5.2. Pengukuran Rasio Leverage ..............................................  26 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

x                            Indonesia Banking School 
 

2.6. Return Saham ...............................................................................  30 

2.7. Kerangka Pemikiran .....................................................................  33 

2.8. Pengembangan Hipotesis .............................................................  34 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ..............................................  38 

3.1. Objek Penelitian ...........................................................................  38 

3.2. Metode Pengambilan Sample .......................................................  38 

3.3. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data ...........................  40 

3.4. Variabel Penelitian dan Pengukurannya ......................................  40 

3.4.1.Manajemen Laba ................................................................  41 

3.4.2. Ukuran Perusahaan ............................................................  43 

3.4.3. Leverage ............................................................................  43 

3.4.4. Variabel Dependen ............................................................  43 

3.5. Teknik Analisis Data ....................................................................  44 

3.5.1. Statistik Deskriptif ............................................................  45 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik .............................................................  45 

3.5.2.1  Uji Multikolinearitas .............................................  45 

3.5.2. 2 Uji Heterokedastisitas ...........................................  46 

3.5.2. 3 Uji Autokorelasi ....................................................  47 

3.6. Analisis Linear Berganda .............................................................  48 

3.7. Pengujian Hipotesis ......................................................................  49 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................  52 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian .............................................  52 

4.2. Statistik Deskriptif .......................................................................  53 

4.3. Uji Data Panel ..............................................................................  57 

4.3.1.Penentuan Uji Data Panel ...................................................  57 

4.3.2.Uji Chow ............................................................................  58 

4.4. Uji Asumsi Klasik ........................................................................  59 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

xi                            Indonesia Banking School 
 

4.4.1.Uji Normalitas ....................................................................  59 

4.4.2.Uji Multikolinearitas ..........................................................  60 

4.4.3.Uji Heterokedastisitas ........................................................  61 

4.4.4.Uji Autokorelasi .................................................................  62 

4.5. Hasil Regresi Data Panel ..............................................................  63 

4.6. Pengujian Hipotesis ......................................................................  64 

4.6.1.Uji Statistik T .....................................................................  64 

                4.6.1.1.Pengaruh Manajemen laba Terhadap Return Saham…... 66 

                4.6.1.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham ..66 

                4.6.1.3. Pengaruh Leverage Terhadap Return Saham  .............. ...67 

4.7. Implikasi Manajerial ....................................................................  68 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................  71 

5.1. kesimpulan ...................................................................................  71 

5.2. Keterbatasan Penelitian ................................................................  71 

5.3. Saran .............................................................................................  72 

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................  73 

LAMPIRAN .............................................................................................  77  

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

xii                            Indonesia Banking School 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel  1.1. Pertumbuhan Laba Perusahaan ............................................  3 

Tabel  3.1. Pengukuran Autokorelasi .....................................................  48 

Tabel  4.1. Sampel Perusahaan...............................................................  52 

Tabel  4.2. Hasil Statistik Deskriptif ......................................................  54 

Tabel  4.3. Hasil Uji Chow .....................................................................  58 

Tabel  4.5. Hasil Uji Multikolinearitas ...................................................  60 

Tabel  4.6. Hasil Uji Heterokedastisitas .................................................  61 

Tabel  4.7. Hasil Uji Regresi Data Panel ...............................................  63 

 

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

xiii                            Indonesia Banking School 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar  2.1. Kerangka Pemikiran .............................................................  33 

Gambar  4.4. Hasil Uji Normalitas ............................................................  59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



 
 

xiv                            Indonesia Banking School 
 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh manajemen 

laba, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap return saham perusahaan 

agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sample 

menggunakan purpose sampling dan sample dari penilitian sebanyak 15 

perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

 Data yang digunakan adalah data sekunder laporan tahunan dan 

diperoleh dari laporan publikasi pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel program 

EViews-9. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian 

terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen laba (EM) tidak 

berpengaruh terhadap return saham, ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh 

negative terhadap return saham, dan leverage (LEV) tidak berpengaruh 

terhadap return saham. 

Kata kunci : Manajemen Laba, Ukuran Perusahaan, Leverage, Return 

Saham 
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ABSTRACT 

This study aims to prove the effect of earnings management, firm 

size, and leverage on stock returns of agribusiness companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange. The sample selection are using purpose 

sampling and sample by study of 15 agribusiness companies listed on the 

IDX for the 2014-2017 period. 

The used data are secondary data of annual reports and obtained by 

publication reports on the Indonesia Stock Exchange (IDX). The used 

analysis technique in this study is the EViews-9 program panel data. The 

hypothesis in this study is based on previous research and various other 

supporting theories. 

The results of this study indicate that earnings management (EM) 

has no effect on stock returns, firm size (SIZE) has a negative effect on stock 

returns, and leverage (LEV) has no effect on stock returns. 

Keywords: Profit Management, Company Size, Leverage, Stock Return 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi dan 

merupakan cerminan dari kondisi suatu perusahaan. Dalam laporan 

keuangan terdapat informasi-informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan keuangan yang disusun oleh 

manajemen perusahaan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil 

kerja yang telah dilakukan, dengan kata lain laporan keuangan merupakan 

salah satu sarana mengukur kinerja manajemen perusahaan (Azlina, 2010). 

Informasi keuangan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi 

investor dan calon investor dalam hal pengambilan keputusan. Informasi 

yang lengkap, akurat serta tepat waktu memungkinkan investor untuk 

melakukan pengambilan keputusan secara rasional sehingga hasil yang di 

peroleh sesuai dengan yang diharapkan. Penyediaan informasi yang luas 

dalam laporan keuangan merupakan keharusan yang disebabkan adanya 

permintaan berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 

Suatu informasi yang dianggap informative jika informasi tersebut mampu 

mengubah kepercayaan investor dalam pengambilan keputusan investasi 

(Suryani dan Herianti, 2015). 

Informasi dalam laporan keuangan yang menjadi salah satu 

pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan adalah laba 
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perusahaan. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan 

perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen dan membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang. 

Laba merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang memiliki 

kandungan informasi yang tinggi. 

F Faizah (2015) menyatakan bahwa laba akuntansi secara 

operasional didefinisi sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi 

yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan dengan biaya 

historis. Laba akuntansi mencerminkan kinerja perusahaan karena 

mengandung informasi laba selama satu periode akuntansi. Investor sangat 

berkepentingan dengan informasi yang berkaitan dengan laba perusahaan 

untuk menilai bagaimana kinerja perusahaan dimasa mendatang. Apabila 

perusahaan memiliki kinerja yang baik akan mampu memaksimalkan 

keuntungan perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan para pemegang 

saham. Dengan demikian, laba akuntansi mempunyai kandungan informasi 

yang relevan sebagai alat untuk mengambil keputusan investasi (F Faizah 

2015). 

 Salah satu perusahaan agribisnis dan perkebuan yang menjadi 

sample dalam penelitian ini adalah PT Astra Agro Lestari Tbk. Table 1.1 

menyajikan data tingkat pertumbuhan laba tahun berjalan PT Astra Agro 

Lestari Tbk periode 2012 – 2016 yang diambil dari situs Bursa Efek 

Indonesia, sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Tingkat Pertumbuhan Laba Tahun Berjalan PT Astra Agro 

Lestari Tbk 

Periode 2012-2016 

Tahun Laba/Rugi Tahun Berjalan 

2012 2.520.266.000.000 

2013 1.903.884.000.000 

2014 2.622.072.000.000 

2015 695.684.000.000 

2016 2.114.299.000.000 

Sumber : Data yang diolah, 2017 

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan laba 

PT Astra Agro Lestari Tbk mengalami peningkatan dan penurunan setiap 

tahunnya. Pada tahun 2012, pertumbuhan laba PT Astra Agro Lestari Tbk 

mencapai Rp. 2.520.266 (dalam jutaan rupiah) namun pada tahun 2013 PT 

Astra Agro Lestari mengalami penurunan laba menjadi Rp. 1.903,884. Hal 

tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor maupun calon investor 

dalam pengambilan keputusan  bahkan  menanamkan modalnya pada 

perusahaan.  

 Menurut Eugster dan Wagner (2017), mengatakan bahwa 

manajemen laba berpengaruh terhadap reaksi investor, Hal ini disebabkan 

salah satu ketertarikan investor dalam mengambil keputusan investasi 

adalah melihat apakah laporan keuangan perusahaan menggunakan 

manajemen laba.  Kim dan Eric C (2017), mengatakan bahwa manajemen 

laba berpengaruh positif terhadap return saham yang dapat mempengaruhi 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



4 
  

Indonesia Banking School 
 

investor. Karena laba yang tinggi menjelaskan rata-rata return yang positif, 

sehingga dapat mempengaruhi reaksi investor. 

 Menurut (Ismail dan Witarno, 2016) manajemen laba yang di nilai 

berdasarkan return on asset berpengaruh positif terhadap return saham. 

ROA digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan 

sumber daya ekonomi untuk menghasilkan keuntungan (laba). Informasi 

laba akuntansi terbukti berpengaruh secara signifikan Hal ini menunjukan 

bahwa informasi laba akuntansi memiliki makna yang tinggi bagi investor 

(Yocelyn, 2012). 

 Terdapat banyak faktor yang dapat menentukan return saham, 

salah satunya adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu 

skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut 

berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan 

lain-lain. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai 

perusahaan karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan 

semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang 

bersifat internal maupun eksternal (Prasetyorini, 2013). 

Menurut Jundan Adiwiratama (2012), ukuran (size) perusahaan 

menjadi alasan investor menanamkan modalnya dengan mempertimbangkan 

besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi 

kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul akibat 

berbagai situasi yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan operasinya. Size 
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perusahaan biasanya diukur menggunakan total aktiva, penjualan dan modal 

yang dimiliki perusahaan. 

Didalam penelitian Noviansyah Rizal dan Selvia Roos Ana (2016), 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan dapat digunakan untuk mewakili 

karakteristik keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan besar 

kecilnya perusahaan yang berhubungan dengan peluang dan kemampuan 

untuk bisa masuk ke pasar modal dan jenis pembiayaan eksternal lainnya 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan. Perusahaan yang semakin 

besar dan sudah mapan akan memiliki akses yang lebih baik di pasar modal. 

Ukuran perusahaan (size) menggambarkan besar kecilnya suatu 

perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata 

tingkat penjualan dan rata-rata total aktiva. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan diukur dengan menggunakan total aktiva. Tingkat pengembalian 

(return) saham perusahaan besar lebih besar dibandingkan return saham 

pada perusahaan berskala kecil, karena tingkat pertubuhan perusahaan besar 

relatif lebih besar dibanding perusahaan kecil. Oleh karena itu, investor 

akan lebih berspekulasi untuk memilih perusahaan besar dengan harapan 

memperoleh keuntungan (return) yang besar pula. Perusahaan yang 

memiliki total aktiva dalam jumlah yang besar maka perusahaan tersebut 

telah mencapai tahap kedewasaan karena pada tahap tersebut arus kas telah 

positif dan dianggap memiliki prospek yang lebih baik dalam jangka relatif 

lama (E Setiyono dan L Amanah, 2016). 
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Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan oleh Noviansyah 

Rizal dan Selvia Roos Ana (2016), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap return saham. Hal ini sejalan dengan teori yang 

menunjukkan bahwa semakin besar total aset perusahaan maka 

mengindikasikan perusahaan akan semakin mampu dalam menghasilkan 

laba. Semakin besar laba perusahaan maka akan besar pula dividen yang 

akan dibagikan. Hal ini dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan 

modalnya, karena laba yang besar akan memberikan return yang besar pula 

bagi seorang investor. 

Setiyono dan Amanah (2016), didalam penelitiannya mengatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham. Karena 

pertumbuhan suatu perusahan bukan hanya dilihat dari besar kecilnya 

ukuran perusahaan. Besarnya suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan bila 

tidak dikelolah dengan baik oleh suatu perusahaan untuk kegiatan oprasi 

suatu perusahaan, maka tidak akan dapat menghasilkan laba yang besar. 

Laba yang tidak maksimal akan membuat harga saham menurun. Oleh 

karena itu besar dan kecilnya suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan tidak 

akan dapat memprediksi besarnya laba yang akan didapat oleh suatu 

perusahaan dan return yang akan didapat oleh investor.  

Y Analisa (2011), salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan 

adalah hutang (leverage). Solvabilitas (leverage) digambarkan untuk 

melihat sejauh mana asset perusahaan dibiayai oleh hutang dibandingkan 
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dengan modal sendiri. Leverage (Debt Ratio) merupakan perbandingan 

antara jumlah hutang (hutang jangka panjang dan jangka pendek) dengan 

total aktiva. Hal ini berarti semakin tinggi nilai rasio ini, maka semakin 

besar pula resiko bagi kreditur dan sebaliknya. Pada kenyataannya DR yang 

kecil belum tentu lebih baik dari DR yang besar karena untuk mencapai 

tingkat laba yang diharapkan perusahaan membutuhkan hutang untuk 

tumbuh dan berkembang. Dengan demikian besar kecilnya DR itu selalu 

diikuti besar kecilnya resiko pula sehingga DR dapat berpengaruh baik 

positif maupun negatif terhadap harga saham (MN Sambora dkk, 2014). 

A Pratama dan B Wiksuana (2016), Leverage merupakan Sumber 

pendanaan dalam perusahaan dapat diperoleh dari internal perusahaan yang 

berupa laba ditahan (retained earning) dan penyusutan (depreciation) dan 

dari eksternal perusahaan yang berupa hutang atau penerbitan saham baru.  

Dian Agustia (2013), Penggunaan debt to asset ratio sebagai proksi 

variabel leverage ratio. Perusahaan yang memiliki rasio hutang relatif tinggi 

akan memiliki ekspektasi pengembalian yang juga lebih tinggi ketika 

perekonomian berada pada kondisi yang normal, namun memiliki resiko 

kerugian ketika ekonomi mengalami resesi. Dengan memperoleh dana 

melalui hutang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali 

mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang 

mereka tanamkan. 
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Anis Sutriani (2014), Debt to equity sebagai proksi leverage 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham. Debt to 

equity ratio yang tinggi mempunyai dampak positif terhadap return saham 

karena ketika perusahaan memperoleh pinjaman hutang yang banyak maka 

perusahaan memperoleh tambahan dana yang bisa digunakan untuk biaya 

operasional perusahaan. Ketika perusahaan mampu menggunakan sumber 

dana dari hutang dengan baik maka perusahaan dapat memperoleh laba 

yang optimal. 

Prihantini (2009), didalam hasil Hipotesis yang diajukan 

menyatakan bahwa DER berpengaruh negative dan signifikan terhadap 

return saham. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat DER yang tinggi 

menunjukkan komposisi total hutang (hutang jangka pendek dan hutang 

jangka panjang) semakin besar apabila dibandingkan dengan total modal 

sendiri, sehingga hal ini akan berdampak pada semakin besar pula beban 

perusahaan terhadap pihak eksternal (para kreditur) dalam memenuhi 

kewajiban hutangnya, yaitu membayar pokok hutang ditambah dengan 

bunganya. Peningkatan beban terhadap kreditur akan menunjukkan sumber 

modal perusahaan sangat tergantung dari pihak eksternal, serta semakin 

tingginya tingkat risiko suatu perusahaan. 

Sa’adah, Chilyatus (2009), dalam penelitian ini rasio leverage yang 

diukur dengan debt ratio tidak berpengaruh terhadap return saham. Hasil 

yang tidak signifikan ini antara debt ratio dengan return saham muncul 
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karena sebagian investor berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki 

utang akan menggunakan utang tersebut untuk kegiatan investasi yang 

nantinya akan meningkatkan laba atau keuntungan. Dengan demikian total 

utang perusahaan yang semakin besar sehingga harga saham di pasar modal 

juga menurun, karena harga saham menurun maka return saham juga 

menurun. 

 Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

sebagai berikut: Pertama : Sample yang diambil dari perusahaan yang 

berbeda dari. Pada penelitian ini sample diambil dari perusahaan PT. Astra 

Agro Lestari. Tbk. Kedua : Variable yang digunakan juga berbeda dengan 

penelitian terdahulu. Pada penelitian ini variable yang digunakan yaitu laba, 

ukuran perusahaan dan leverage. Ketiga : Tahun penelitian yang berbeda 

dengan penelitan sebelumnya. 
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1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah manajemen laba mempengaruhi return saham? 

2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi return saham? 

3. Apakah leverage  mempengaruhi return saham? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap return 

saham. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap return 

saham. 

3. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap return saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penilitian yang dilakukan diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Pengembangan ilmu pengetahuan 

a)  Dapat menambah informasi bagi para pembaca yang ingin 

menambah wacana pengetahuannya. 

b) Bagi akademisi dapat menambah informasi, sumbangan 

pemikiran, dan bahan kajian dalam penelitian. 
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c) Sebagai sarana dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dari bangku kuliah dengan yang 

ada dalam dunia kerja. 

2. Praktek 

Sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi para 

mahasiswa, 

dosen, karyawan, dan pihak lainya dalam melakukan 

aktivitas belajar mengajar. 

1.5 sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini secara garis besar adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian 

ini. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab yang berisi teori-teori maupun definisi yang berkaitan 

dengan masalah dalam penelitian serta membahas kerangka 

penelitian dan hipotesis penelitian. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

 Bab ini membahas penjelasan variable penelitian dan 

operasional definisi variable, populasi dan sample, jenis dan 

sumber data, metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas mengenai uraian hasil dan analisis dari 

bab tiga yaitu: deskripsi objek penelitian, analisis data, dan 

interpretasi data. 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan hasil penelitian, dan saran 

bagi pihak-pihak terkait. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Menurut Brigham dan Houston (2010), isyarat atau signal adalah 

suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi 

investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena 

pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. 

Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi 

pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk 

keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi 

kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan. 

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai 

dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena 

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena 

perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek 

yang akan datang daripada pihak luar (investor dan kreditur). Kurangnya 

informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka 
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melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk 

perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan 

mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 

asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar. 

Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menjelaskan bahwa 

manajemen memberi sinyal untuk mengurangi asimetri informasi. Selain itu 

didalam signaling theory dijelaskan bahwa seorang investor yang rasional 

melakukan analisa sebelum membuat keputusan untuk berinvestasi investor 

membutuhkan informasi yang akan dijadikan sinyal untuk menilai prospek 

masa depan perusahaan. Dalam hal ini, informasi yang tersedia bisa 

meliputi semua informasi yang tersedia baik informasi masa lalu, informasi 

saat ini, maupun informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini 

rasional yang beredar di pasar yang bisa mempengaruhi perubahan harga 

(Riany, 2008). 

Hal tersebut juga dapat diketahui di dalam prospektus dan laporan 

keuangan tahunan perusahaan. Pada awal perusahaan menjual sahamnya 

kepada publik, informasi keuangan, penawaran umum, kegiatan, prospek 

perusahaan dsb yang dipublikasikan dalam prospektus dan laporan 

keuangan tahunan merupakan sumber informasi yang sangat penting, 

Karena dimanfaatkan sebagai sinyal untuk investor potensial terkait dengan 

nilai perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para 

investor, maka manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah laba yang 
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dilaporkan. Dalam teori sinyal, manajemen laba merupakan sinyal buruk, 

sehingga risiko yang dihadapi oleh investor juga semakin tinggi (KT 

Yuliawan, 2015). 

Peningkatan hutang juga dapat diartikan pihak luar tentang 

kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya di masa yang akan 

datang, sehingga penambahan hutang akan memberikan sinyal positif. Ini 

karena perusahaan yang meningkatkan hutang dapat dipandang sebagai 

perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan baik, 

sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut dan nilai perusahaan 

akan meningkat. Hal tersebut dapat dipahami karena perusahaan yang 

berhasil membukukan laba yang meningkat, mengindikasikan perusahaan 

tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat menciptakan 

sentimen positif para investor dan dapat membuat harga saham perusahaan 

meningkat. Meningkatkan harga dipasar, maka akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor 

dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena 

kebijakan dividen dapat membawa pengaruh terhadap harga saham 

perusahaan. Kenaikan jumlah dividen tunai dianggap sebagai sinyal bahwa 

perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan. Kenaikan dividen 

tunai seringkali menyebabkan kenaikan harga saham yang berarti bahwa 
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nilai perusahaan meningkat, sementara pemotongan dividen umumnya 

menyebabkan penurunan harga saham yang berarti penurunan nilai 

perusahaan. 

2. Laba 

Dewi dan Wirajaya (2013), Profitabilitas atau laba merupakan 

pendapatan dikurangi beban dan kerugian selama periode pelaporan. 

Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor dan investor 

ekuitas. Bagi kreditor, laba merupakan sumber pembayaran bunga dan 

pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah 

satu faktor penentu perubahan nilai efek. Hal yang terpenting bagi 

perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa memaksimalkan pemegang 

saham bukan seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Sementara Suwardjono (2008) memaknai laba sebagai imbalan atas upaya 

perusahaan menghasilkan barang dan jasa.Ini berarti laba merupakan 

kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan 

produksi dan penyerahan barang / jasa.(Aini 2012) 

Profitabilitas atau laba merupakan pendapatan dikurangi beban dan 

kerugian selama periode pelaporan. Analisis mengenai profitabilitas sangat 

penting bagi kreditor dan investor ekuitas. Bagi kreditor, laba merupakan 

sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Sedangkan bagi investor 

ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek. Hal 

yang terpenting bagi perusahaan adalah bagaimana laba tersebut bisa 
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memaksimalkan pemegang saham bukan seberapa besar laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan (Dewi dan Wirajaya, 2013). 

Tujuan dari setiap perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. 

Keuntungan atau laba (profit) adalah selisih dari pendapatan di atas 

biaya¬biayanya dalam jangka waktu (perioda) tertentu. Laba sering 

digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan deviden, 

pedoman investasi serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi 

(Harnanto, 2003 :444) dalam (Adiwiratama, 2012). 

3. Manajemen Laba 

Laporan keuangan adalah cerminan dari kondisi perusahaan karena 

memuat informasi mengenai laporan kinerja manajemen, laporan arus kas 

dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga 

menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber 

dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Dalam laporan keuangan biasanya 

yang dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. Dengan 

adanya penilaian kinerja manajemen tersebut dapat mendorong timbulnya 

perilaku menyimpang dari pihak manajemen perusahaan yang salah satu 

bentuknya adalah manajemen laba (earnings management). Manajemen laba 

merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari 

suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi 

seperti yang mereka inginkan melalui “pengelolaan” faktor internal yang 

dimiliki atau digunakan perusahaan (Sitorus dan Handayani, 2010). 
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Scott (2011:423) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu 

keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang 

dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk 

meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan. 

Pemahaman atas manajemen laba dibagi menjadi dua, yaitu (1) perspektif 

perilaku oportunis manajer (opportunistic earnings management) karena 

manajer selalu berusaha memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi 

kontrak kompensasi, kontrak utang, dan biaya politik dan (2) perspektif 

efficient contracting (effecient earnings management) karena manajemen 

laba memberikan manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka 

dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga 

untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan 

demikian manajer dapat memengaruhi nilai pasar saham perusahaannya 

melalui manajemen laba (Scott, 2011:369). 

Menurut Scott (2011:383) terdapat 4 pola manajemen laba yang 

dapat dilakukan manajemen. 

1) Taking a Bath 

Big bath dilakukan ketika perusahaan berada dalam keadaan buruk yang 

tidak menguntungkan, dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. 

Strategi big bath dilakukan dengan cara write off sebanyak mungkin pada 

satu periode dan dilakukan ketika perusahaan melaporkan kinerja yang 
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buruk atau peristiwa saat terjadi suatu kejadian yang tidak biasa seperti 

merger, atau restrukturisasi. 

2) Income Minimization. 

Income minimization dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas 

yang tinggi dengan tujuan agar perusahaan dapat menghindari pembayaran 

pajak yang besar, serta pembayaran dividen pada investor yang tinggi. 

3) Income Maximization. 

Income maximization merupakan tindakan manajemen yang berusaha 

memaksimalkan laba dengan tuujuan tertentu, seperti memperoleh bonus 

yang besar atau untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang ketika 

dekat jatuh tempo dari utang jangka panjang. 

4) Income Smoothing. 

Income smoothing merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling popular. Manajer menaikan atau menurunkan laba 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan 

terlihat stabil dan tidak berisiko tinggi. 

4. Ukuran Perusahaan 

 Kurniasih (2012:148) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai 

berikut : “Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan”. Menurut Bambang Riyanto (2008, 313) pengertian 

ukuran perusahaan adalah sebagai berikut: “Besar kecilnya perusahaan 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



20 
  

Indonesia Banking School 
 

dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva.” Ukuran 

perusahaan menurut Agus Sartono (2010: 249) adalah sebagai berikut: 

“Perusahaan besar yang sudah well established akan lebih mudah 

memperoleh modal di pasar modal dibanding dengan perusahaan kecil. 

Karena kemudian akses tersebut berarti perusahaan besar memiliki 

fleksibilitas yang lebih besar. 

Eric Setiyono dan Lailatul Amanah (2016), Ukuran perusahaan 

dinyatakan dengan total aset, jika semakin besar total aset perusahaan maka 

akan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif 

lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. Perusahaan yang 

relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh publik sehingga perusahaan 

tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhatihati, 

lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya 

dan lebih transparan. Oleh karena itu, semakin besar ukuran suatu 

perusahaan memiliki kualitas laba yang lebih tinggi. 

1. Klasifikasi Ukuran Perusahaan Undang-Undang No. 20 Tahun 

2008  

Mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam empat kategori, 

pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset 

yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Undang-
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Undang No. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan 

pengklasifikasian diantaranya: 

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria 

usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. 

2.  Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 

menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha 

kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. 

3.  Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau 

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 

kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang 

ini. 
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4.  Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan 

oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang 

meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 

ekonomi di Indonesia”. 

2. Pengukuran Ukuran Perusahaan 

Untuk melakukan pengukuran terhadap ukuran perusahaan menurut 

beberapa peneliti terdahulu yaitu: 

 Prasetyantoko (2008) mengemukakan bahwa:“ Asset total dapat 

menggambarkan ukuran perusahaan, semakin besar asset biasanya 

perusahaan tersebut semakin besar”. 

  Kurniasih (2012) dalam Utami (2015), ukuran perusahaan diukur 

melalui: “Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva”. 

Harahap (2013), menyatakan pengukuran perusahaan adalah: 

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata 

total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan 

pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan 

diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”  

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk menemukan ukuran 

perusahaan digunakan ukuran aktiva. Ukuran aktiva tersebut diukur sebagai 

logaritma dari total aktiva. Logaritma digunakan untuk memperhalus asset 
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karena nilai dari asset tersebut yang sangat besar dibanding variabel 

keuangan lainnya. 

Perusahaan dengan ukuran besar memiliki akses lebih besar dan luas 

untuk mendapat sumber pendanaan dari luar, sehingga untuk memperoleh 

pinjaman akan menjadi lebih mudah karena dikatakan bahwa perusahaan 

dengan ukuran besar memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan 

persaingan atau bertahan dalam industri (Lisa dan Jogi, 2013). Perusahaan 

besar umumnya memiliki total asset yang besar pula sehingga dapat 

menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dimana dapat diklasifikasikan 

besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total asset, log 

size, nilai pasar saham dan lain-lain. Berdasarkan total asset, ukuran 

perusahaan terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan 

menengah, dan perusahaan kecil. 

5. Leverage  

Munawir (2010:70), definisi dari rasio leverage adalah: “rasio yang 

menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini juga 

menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman 

(kreditur). 

Fahmi (2013:127), pengertian rasio leverage adalah: “mengukur 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang 

terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam 
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kategori extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang 

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu 

perusahaan sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak 

diambil dan darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

 Dari definisi-definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio 

leverage ini adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi 

akan membahayakan perusahaan karena akan masuk dalam kategori 

extreme leverage, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang yang tinggi 

dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Karena itu perusahaan 

sebaiknya harus menyeimbangkan berapa utang yang layak diambil dan 

darimana sumber yang dapat dipakai untuk membayar utang. 

1. Tujuan dan Manfaat Rasio Leverage  

Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan 

banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala 

kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini 

tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. 

Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan 

rasio leverage menurut Kasmir (2013:153), diantaranya: 

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap 

kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur). 
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2.  Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti 

angsuran pinjaman termasuk bunga). 

3.  Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva 

khususnya aktiva tetap dan modal. 

4.  Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang. 

5.  Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang 

perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. 

6.  Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari 

setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan 

utang jangka panjang. 

7.  Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera 

akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri 

yang dimiliki.  

Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir 

(2013:154) adalah: 

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan 

terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. 

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti 

angsuran pinjaman termasuk bunga). 
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3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva 

khususnya aktiva tetap dan modal. 

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan 

dibiayai oleh utang. 

5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan 

berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. 

6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah 

modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka 

panjang. 

7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang 

segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya 

modal sendiri.  

2. Pengukuran Rasio Leverage 

 Menurut Sartono (2010:120), Kasmir (2013:155) dan Fahmi 

(2013:127), secara umum terdapat 5 (lima) jenis rasio leverage yang 

sering digunakan oleh perusahaan, diantaranya:  

1. Debt to Total Asset Ratio (DAR)  

Rasio ini juga disebut sebagai debt ratio. Debt ratio 

merupakan rasio yang melihat perbandingan utang 

perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total 

utang dengan total aktiva. Debt ratio ini dapat diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

Debt Ratio (DAR) =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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2. Debt to Equity Ratio (DER)  

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai 

utang dengan ekuitas. DER ini ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan 

besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur.  

Debt to equity ratio ini dapat diukur dengan rumus sebagai 

berikut: 

  Debt Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

3. Time Interest Earned Ratio 

Rasio ini disebut juga dengan rasio kelipatan. Time interest 

earned ratio merupakan rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar bunga, atau mengukur seberapa 

jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan. Time interest earned ratio ini dapat 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Time interest earned ratio = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑓𝑜𝑟𝑒 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑎𝑥 

 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒
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4. Fixed Charge Coverage Ratio 

Rasio ini disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. 

Rasio ini menyerupai Times interest earned ratio, hanya saja 

perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan 

memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva 

berdasarkan kontrak sewa (lease contract). Rasio Fixed 

charge coverage ini mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk 

pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran 

pinjaman dan sewa.  

Fixed Charge Coverage ini dapat diukur dengan rumus 

sebagai berikut : 

FCC =
𝐸𝐵𝐼𝑇+𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎+𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑤𝑎

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎+𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑤𝑎
 

 

5. Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)  

Rasio ini merupakan rasio utang jangka panjang dengan 

modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa 

bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan 

jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan 

antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang 

disediakan oleh perusahaan. Long term debt merupakan 
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sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka 

panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. LTDtER ini dapat 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 LTDtER = 
𝐿𝑜𝑛𝑔−𝑇𝑒𝑟𝑚 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

 

Peneliti menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai leverage 

karena DER mampu memberikan informasi kepada investor yang dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Informasi mengenai 

adanya penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan keuntungan 

bagi investor karena dengan adanya penggunaan utang tersebut artinya 

perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik dalam memperoleh laba. 

 

3. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengetahui perbandingan antara total hutang dengan modal sendiri (Kasmir, 

2011:166). Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh 

hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna 

untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan 

pemilik perusahaaan, dengan kata lain rasio ini berfungsi mengetahui setiap 

rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang (Kasmir, 

2011:157-158). 
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 Ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh modal sendiri yang digunakan 

sebagai pembayaran hutang. Hutang ini muncul karena tidak semua 

kebutuhan operasional perusahaan mampu dipenuhi oleh modal sendiri atau 

dengan perolehan dari penjualan saham sehingga perusahaan biasanya akan 

mencari tambahan modal melalui hutang. Debt to Equity Ratio digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup sebagian atau 

seluruh hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek dengan dana 

yang berasal dari total modal dibandingkan besarnya hutang. Oleh karena 

itu, semakin rendah DER akan semakin tinggi kemampuan perusahaan 

untuk membayar seluruh kewajibannya. 

 

6. Return Saham 

 Return adalah laba atas suatu investasi yang biasanya dinyatakan 

sebagai tarif presentase tahunan. Return saham merupakan tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh oleh investor yang menanamkan dananya 

di pasar modal. Return saham ini dapat dijadikan sebagai indikator dari 

kegiatan perdagangan di pasar modal (Savitri, 2012).  

Return saham merupakan pendapatan yang berhak diperoleh investor 

karena menginvestasikan dananya. Return saham merupakan tingkat 

keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi surat berharga 

saham. Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan 
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aktual ataupun keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai 

investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Seorang investor yang 

rasional akan sangat memperhatikan hasil pengembalian saham karena 

return saham merupakan salah satu indicator untuk mengetahui 

keberhasilan suatu investasi (Yocelyn, 2012). 

 Tandelilin mengatakan bahwa dalam konteks manajemen investasi 

tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return. Return merupakan salah 

satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan 

imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang 

dilakukannya. Secara praktis, tingkat pengembalian suatu investasi adalah 

persentase penghasilan total selama periode inventasi dibandingkan harga 

beli investasi tersebut (Thamrin, 2012). 

 Menurut Absari dkk (2013), Return Saham adalah tingkat 

keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang 

dilakukannya. Return yang diterima oleh seorang pemodal yang melakukan 

investasi tergantung dari instrumen investasi yang di beli. Return atau hasil 

investasi merupakan tujuan utama bagi investor. Return realisasi merupakan 

return yang terjadi yang dihitung berdasarkan data historis dan berfungsi 

sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. 

 Menurut Gitman (2012), return adalah jumlah keuntungan dan 

kerugian investasi selama jangka waktu tertentu yang umum nya diukur 
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sebagai perubahan nilai tambah dengan uang yang didistribusikan selama 

periode tertentu dan dinyatakan dalam persentase dari nilai investasi awal. 

 Rumus untuk menghitung return saham menurut Jorgiyanto (2007), 

sebagai berikut : 

𝑅𝑖𝑡 =
(𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

Keterangan : 

Rit = return saham pada akhir periode t 

Pt  = harga saham pada akhir periode t 

Pt – 1 = harga saham pada akhir periode sebelumnya 

(Jorgiyanto, 2014) 
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7. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran di bawah ini (Gambar 2.1), dibuat untuk 

mempermudah dalam memahami pengaruh antara laba bersih dan risiko 

sistematis terhadap return saham yang dihasilkan.  

 

       

      H1 

       

      H2 

 

H3 

 

Gambar 2.1 di atas menjelaskan secara garis besar alur pemikiran 

dalam penelitian yang akan dilakukan. Dari kerangka di atas dapat dilihat 

bahwa variabel bebas yaitu manajemen laba, ukuran perusahaan, dan 

leverage dapat mempengaruhi variabel terikat yaitu return saham. 

 

 

 

 

Manajemen Laba 

(X1) 

Ukuran Perusahaan 

 (X2) 

Return Saham (Y) 

Leverage (X3) 
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8. Pengembangan hipotesis 

 H(1). Pengaruh Manajemen Laba terhadap Return Saham 

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan melalui pemilihan kebijakan akuntansi untuk 

memperoleh tujuan tertentu misalnya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan atau untuk kepentingan pribadi manajemen perusahaan 

(Scott, 2011). Tingginya tingkat manajemen laba dalam perusahaan 

akan membuat tingginya risiko yang harus dihadapi oleh investor. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Nuryaman (2013) yang menyatakan manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan akan memiliki pengaruh negatif 

terhadap abnormal return saham perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan Kang, Liu dan Qi (2010) yang menyatakan bahwa 

discretionary accrual memiliki hubungan negatif dengan current 

market return. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Solechan (2009) yang menemukan 

bahwa akrual diskresioner tidak berpengaruh signifikan terhadap 

return saham. 

H(1) : Manajemen Laba berpengaruh negatif terhadap return 

saham 
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 H(2). Pengaruh Ukuran Perusahaan  terhadap Return Saham 

Gunarso (2014), Penelitian ini berhasil menemukan pengaruh 

yang signifikan ukuran perusahaan terhadap harga saham. Sesuai 

dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini menunjukkan 

bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka harga saham 

semakin meningkat. Sesuai dengan pendapat Sujoko (2007) dan 

Miller & Rock (2008), ukuran perusahaan yang besar menunjukkan 

perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan 

merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. 

Pratiwi dan Putra (2015), Ukuran perusahaan menunjukkan 

semakin besar dan mapan suatu perusahaan akan memiliki peluang 

yang lebih besar ke pasar modal, begitu pula sebaliknya. Ukuran 

perusahaan merupakan faktor internal lainnya dari perusahaan, yang 

efektif pada return dan profitabilitas. Beberapa peneliti percaya 

bahwa perusahaan besar karena berbagai aktivitas dan jumlah kredit 

yang mereka miliki di pasar modal global, menyediakan dananya 

dengan bunga yang lebih rendah dan dapat memiliki profitabilitas 

dan return yang lebih tinggi (Hashemi dan Saidi, 2009). Semakin 

efisien pasar, maka informasi mengenai peningkatan ukuran 

perusahaan akan semakin meyakinkan dapat meningkatkan return 

saham.  
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H(2) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return 

saham. 

  

H(3). Pengaruh Leverage  terhadap Return Saham 

Pada penelitian di perusahaan manufaktur menunjukkan 

bahwa Leverage yang diukur menggunakan debt to equity ratio 

mengalami peningkatan yang  berdampak pada penurunan return 

saham. Hal ini disebabkan investor masih menganggap perusahaan 

aman apabila komposisi hutang terhadap modal sendiri pada batas 

wajar. Debt to equity ratio (DER) adalah rasio utang yang diukur 

dari perbandingan utang dengan ekuitas (modal sendiri). Tingkat 

Debt to equity ratio (DER) yang aman biasanya kurang dari 50 

persen. Semakin kecil debt to equity ratio semakin baik bagi 

perusahaan atau semakin aman utang yang harus diantisipasi dengan 

modal sendiri (Arista, 2012). 

Anis Sutriani (2014), Sebelum melakukan investasi, para 

investor akan memperhatikan return on asset dan debt to equity ratio 

karena dari hasil penelitian yang telah dilakukan  membuktikan 

bahwa return on asset dan debt to equity ratio berpengaruh positif 

dan signifkan terhadap return saham. Sehingga investor dapat 

membuat keputusan berinvestasi yang baik dengan mendapatkan 

keuntungan yang optimal sesuai yang diharapkan serta diharapkan 
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investor juga mempertimbangan faktorfaktor diluar rasio keuangan 

seperti faktor makro. 

H(3) : Leverage (Debt to Equity Ratio) berpengaruh negatif 

terhadap return saham 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memahami objek 

yang menjadi sasaran atau tujuan dari suatu penelitian, sehingga di 

dalamnya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan secara sistematis 

untuk mendapatkan pemecahan atau jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan tertentu yang diajukan dalam penelitian yang mempunyai bobot 

memadai dan memberikan kesimpulan yang tidak meragukan. 

3.1. Objek Penelitian 

 Objek penelitian menurut Sugiyono (2012) adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa objek 

penelitin dalam penelitian ini adalah perusahaan agribisnis yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan menggunakan rentang waktu 2014 

– 2017 sebagai periode penelitian. 

 

3.2. Metode Pengambilan Sample 

Metode pengambilan sample yang digunakan adalah Purpose Sampling 

dimana penelitian ini tidak dilakukan pada seluruh populasi, tetapi focus 

pada target. Menurut Uma Sekaran (2011), Purpose Sampling merupakan 
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teknik pengambilan sampel dimana pengambilan sampel dalam hal ini 

terbatas pada jenis orang tertntu yang dapat memberikan informasi yang 

diinginkan, entah karena mereka adalah satu-satunya yang memilikinya, 

atau memenuhi beberapa kriteria yang ditentukan peneliti.  

Metode yang digunakan agar sample yang diambil relevan dengan 

desain penelitian ini. Kriteria penelitian dalam pengambilan sample 

penilitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan mengeluarkan laporan keuangan auditan selama periode 

2014-2017. 

2. Perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir pada 31 desember. 

Hal ini dimaksudkan agar terjadi keseragaman waktu pelaporan 

keuangan. 

3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

4. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama pengamatan karena 

angka laba negative menjadi tidak bermakna (Wahyudi, 2006). 

5. Perusahaan memiliki data mengenai variable yang dibutuhkan dalam 

penelitian secara lengkap. 

 

 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



40 
  

Indonesia Banking School 
 

3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) untuk melihat nama-nama 

perusahaan dan data laporan keuangan perusahaan. Selain itu data diperoleh  

dari Indonesian Stock Exchange (IDX) untuk melihat harga saham 

penutupan akhir tahun. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

3.4. Variable Penelitian dan Pengukurannya 

 Menurut Uma Sekaran (2011), mendefinisikan tentang pengertian 

variabel adalah sebagai berikut : 

“Variabel adalah adapun yang dapat membedakan atau membawa 

variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau 

orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang 

berbeda”. 

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis menggunakan dua 

variable dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Variable Independen (X) 

Menurut Uma Sekaran (2011) “variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat (dependen), entah secara positif atau negatif”. Variabel 

independen ini (variabel bebas) ini adalah Penerapan Teknik Audit 

Berbantuan Komputer. 
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1. Manajemen laba (X1) 

Manajemen laba merupakan hal yang diperhatikan karena 

melibatkan potensi pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat oleh 

pihak manajemen perusahaan dalam rangka menarik minat investor (Kin 

Lo, 2007:1). Diskresioner total akrual dihitung dengan menggunakan 

modifikasi Jones’ models dengan rumus sebagai berikut : 

TAit / Ait = (Nit – OCFt)/Ait-1 

Keterangan : 

TAit   : Total Accruals pada periode t 

Ait        : Total asset untuk sample perusahaan i pada akhir periode t-1 

Nit      : Laba bersih operasi (net operating income) periode t 

OCFt : Aliran kas dari aktivitas operasi (operating cash flow) pada  

periode t 

 Setelah diperoleh nilai total accrual, dilakukan regresi untuk 

memperoleh angka koefisien 𝛼1, 𝛼2, dan 𝛼3dengan variabel dependen total 

accruals dan variabel independen adalah total aset tahun sebelumnya (t-1), 

perubahan pendapatan, dan total aset tetap kotor perusahaan pada tahun ke-

t. Setelah diperoleh nilai koefisien regresi 𝛼1, 𝛼2, dan 𝛼3, maka dilanjutkan 

dengan menghitung komponen nondiscretionary accruals. Model 

nondiscretionary accruals dirumuskan sebagai berikut : 
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NDAit = 𝛼1 (1/Ait-1) + 𝛼2 (∆𝑅𝐸𝑉it / Ait-1) + 𝛼3 (PPEit / Ait-1) + 𝜀it 

Keterangan : 

NDAit : Nondiscretionary accruals pada periode t 

Ait-1 : Total aset untuk sampel perusahaan I pada akhir periode t-1 

∆𝑅𝐸𝑉it : Perubahan pendapatan perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEit : Aset tetap (gross property plant and equipment) 

𝜀it : sampel error perusahaan I pada periode t.  

 Langkah selanjutnya adalah mencari nilai dari discretionary 

accruals dengan mengurangi nilai TAit dengan nilai NDAit. 

  DAit = TAit / Ait-1 - NDAit 

Keterangan : 

DAit  : Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

TAit / Ait-1  : Total accruals perusahaan i pada tahun t 

NDAit  : Nondiscretionary accruals perusahaan i pada tahun t. 
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2. Ukuran perusahaan (X2) 

Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan 

berdasarkan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian ini 

ukuran perusahaan diukur berdasarkan persamaan berikiut ini :  

Size = Log Total Aktiva 

3. Leverage (X3) 

Penelitian ini  menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) sebagai 

leverage karena DER mampu memberikan informasi kepada investor yang 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam berinvestasi. Informasi 

mengenai adanya penggunaan utang oleh perusahaan dapat memberikan 

keuntungan bagi investor karena dengan adanya penggunaan utang tersebut 

artinya perusahaan tersebut memiliki kondisi yang baik dalam memperoleh 

laba. 

Debt to equity ratio ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut: 

 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

4. Variable dependen (Y) 

Variable dependen merupakan variable terikat, menurut Uma Sekaran 

(2009:116) “variabel dependen merupakan variabel yang menjadi focus 

perhatian bagi peneliti”. Variable dependen dalam penelitian ini adalah 

Return saham (Y), return saham diukur dengan mengurangi harga saham 
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waktu tertentu dengan harga saham sebelumnya dibagi dengan harga saham 

periode sebelumnya. 

𝑅𝑖𝑡 =
(𝑃𝑡 −  𝑃𝑡−1)

𝑃𝑡−1
 

 

Keterangan : 

Rit = return saham pada akhir periode t 

Pt  = harga saham pada akhir periode t 

Pt – 1 = harga saham pada akhir periode sebelumnya 

(Jorgiyanto, 2014). 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

 Analisis pengaruh manajemen laba, ukuran perusahaan, dam 

leverage terhadap return saham pada perusahaan agri bisnis yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia dapat diteliti dengan beberapa metode. Peneliti 

menggunakan metode statistik analisis berganda dan korelasi. Perhitungan 

dengan metode statistik tersebut menggunakan program computer E-Views. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

 Analisis statistic deskriptif menjelaskan mengenai gambaran umum 

data-data penelitian, materi-materi dan variable-variabel yang berhubungan 

dengan judul penelitian. Analisis deskriptif memberikan gambaran 

mengenai mean, sum, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi 

dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

 Uji dasar klasik menyatakan bahwa terdapat atau tidak 

penyimpangan asumsi klasik yang dapat terjadi dalam penggunaan model 

regresi linear berganda, yaitu multikolinier, heteroskedastisitas, dan 

autokorelasi. Apabila terjadi penyimpangan asumsi ini maka model yang 

digunakan tidak bersifat BLUE (Best Linier Unbiased Estimate) karena 

perlu dideteksi terlebih dahulu kemungkinan terjadinya penyimpangan 

tersebut dapa menggunakan : 

1. Multikolineritas 

 Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel independen, karena melibatkan beberapa variabel independen, 

maka multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi 

sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel 

independen) (Winarno, 2015). Multikolinieritas adalah pertanyaan 

tentang derajat dan bukan tentang jenis karena multikolinieritas 
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merupakan kondisi variabel penjelas yang diasumsikan nonstokhastik, 

multikolinearitas merupakan fitur dari sampel bukan populasi (Gujarati, 

2010). Winarno (2015) menjelaskan bahwa terdapat kondisi terjadinya 

multikolinier yang ditunjukkan dengan berbagai informasi berikut: 

1) Nilai 𝑅2 tinggi,tetapi variabel independen banyak yang tidak 

signifikan.  

2) Dengan menghitung koefisien korelasi antarvariabel independen, 

apabila koefisiennya rendah ( lebih kecil dari 0.85 ), maka tidak 

terdapat multikolinieritas. 

Sedangkan Nachrowi & Usman (2006), menjelaskan bahwa untuk 

mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas antar variabel dapat 

dideteksi dengan tolerance value (TOL) dan variance inflation factor 

(VIF). Sebagai dasar acuannya maka dapat disimpulkan, jika nilai TOL 

adalah satu dan nilai VIF adalah satu, maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model 

regresi. Sebaliknya, jika nilai TOL adalah nol dan nilai VIF adalah satu, 

maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

2. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residu suatu pengamalan ke 

pengamalan lain, jika dari satu pengamalan tersebut terdapat varians 
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yang berbeda, maka disebut heterokedastisitas. Deteksi dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tersebut dalam grafik dimana sumbu 

X dan Y telah di produksi. Dasar pengambilan keputusan adalah : 

1) Jika titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur 

seperti gelombang, melebar kemudian, maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3. Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi 

korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut 

waktu (time series) atau ruang (cross sectional). Hal ini mempunyai arti 

bahwa suatu tahun tertentu dipengaruhi oleh tahun berikutnya, untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

Watson statistic, yaitu dengan melihat koefisien korelasi Durbin Watson. 

Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dengan menggunakan table 

3.1 yang dikemukakan oleh Winarrno (2015). 
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Table 3.1 

Pengukuran Autokorelasi 

 

Durbin Watson Kesimpulan 

<1.10 Ada autokorelasi positif 

1,10 – 1,54 Tanpa kesimpulan 

1,55 – 2,46 Tidak ada autokorelasi 

2,47 – 2,90 Tanpa kesimpulan 

> 2,91 Ada autokorelasi negative 

Sumber : Winarno (2015) 

 

3.6 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi merupakan analisis untuk mempelajari pengaruh 

yang ditimbulkan variable independen terhadap variable dependen. Davesta 

(2012) menyebutkan bahwa uji regresi digunakan untuk meramalkan suatu 

variable (variable dependen) berdasarkan suatu variabel atau beberapa 

variabel lain (variable independen) dalam suatu persamaan linear.  

Model persamaan regresi untuk dua prediktor yaitu : 

Return Sahamit= 𝛼it + β1EMit + β2SIZEit + β3 LEVit + εit 

Keterangan : 

𝛼it  : Konstanta 

 β1, β2, β3 : Koefisien regresi 

EMit  : Earning management perusahaan pada periode tertentu 

SIZEit  : Size (ukuran perusahaan) pada periode tertentu 
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LEVit   : Leverage perusahaan pada periode tertentu 

εit  : Error 

 

3.7  Pengujian Hipotesis 

 Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hipotesis (H0) yang ditetapkan menunjukan tidak adanya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel deppenden. Sedangkan hipotesis alternative 

(Ha) menunjukan pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 

dependen. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara manajemen laba (laba 

bersih) dan risiko (risiko sistematis) terhadap return saham, terdapat 

beberapa tahap sebagai berikut : 

1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

a. Tentukan hipotesis 

Penetapan hipotesis nol dilakukan untuk melihat apakah ada 

pengaruh yang significant antara variabel (X), variabel (Y), 

atau disebut (H0) dan apakah tidak ada pengaruh hubungan 

antara variabel (X) variabel (Y) atau disebut (Ha). 

Bunyi hipotesis dari penelitian ini adalah : 

1. Hipotesis Manajemen Laba  

H0 : β1 = 0 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara laba 

bersih terhadap return saham. 
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Ha : β1 ≠ 0 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara laba bersih 

terhadap return saham. 

2. Hipotesis Ukuran Perusahaan  

H0 : β2 = 0 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap return saham. 

Ha : β2 ≠ 0 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran 

perusahaan terhadap return saham. 

3. Hipotesis Leverage  

H0 : β2 = 0 

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 

Leverage terhadap return saham. 

Ha : β2 ≠ 0 

Terdapat pengaruh yang signifikan antara Leverage 

terhadap return saham. 

a. Menentukan tingkat signifikansi, yaitu 5% dan derajat 

bebas (db) = n – k-1 untuk memperoleh nilai t table 

sebagai batan nilai penerimaan dan penolakan 

hipotesis. 

b. Menghitung nilai thitung untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel koefisien signifikan atau tidak. 
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Rumus thitung :   𝑡 =
𝑟√𝑛−𝑘−1

√1−𝑟2
 

Dimana : 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah data 

t = t hitung yang selanjutnya 

dikonsultasikan dengan t tbale 

k = jumlah variabel dependen 

c. Kriteria pengujian hipotesis secara parsial 

Kriteria uji t yang digunakan : 

1. Jika thitung >ttabel, maka h0 ditolak, yaitu variabel 

independen atau eksplenatory secara signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. 

Jika thitung <ttabel, maka h0 diterima, yaitu variabel independen atau 

eksplenatory secara signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah 

sektor perusahaan agribisnis yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dengan periode 4 (Empat) tahun terakhir yaitu 2014 sampai dengan 2017. 

Pemilihan sampel ditentukan dengan metode purposive samp ling dengan 

kriteria yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dari total keseluruhan 

perusahaan yang ada, diperoleh 15 perusahaan agribisnis yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

Tabel 4.1 

Sampel Perusahaan 

No Nama Perusahaan Kode 

1. Astra Agro Lestari AALI 

2. BISI International BISI 

3. Bumi Tenokultura Unggul BTEK 

4. BW Plantation BWPT 

5. Central Proteinaprima CPRO 

6. Dharma Samudera Fishing Industries DSFI 

7. Gozco Plantations GZCO 

8. Inti Kapuas Arowana IIKP 

9. Jaya Agra Wattie JAWA 

10. PP London Sumatera Indonesia LSIP 

11. Sampoperna Agro SGRO 
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No Nama Perusahaan Kode 

12. Salim Ivomas Pratama SIMP 

13. SMART SMAR 

14. Tunas Baru Lampung TBLA 

15. Bakrie Sumatera Plantations UNSP 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 

 

4.2 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif menjelaskan distribusi dari tiap-tiap variabel yang 

terdapat di dalam penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran 

tentang nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai 

minimum, dan standar deviasi pada masing-masing variabel dependen 

maupun independen. Tabel hasil pengujian data analisis deskriptif ini 

mendeskripsikan variabel yang terdiri atas return saham sebagai variabel 

dependen serta manajemen laba, ukuran perusahaan dan, leverage sebagai 

variabel independen. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan 

menggunakan E-Views 9.0 diperoleh hasil analisis deskriptif sebagai 

berikut. 
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Table 4.2 

Hasil Statistik Deskriptif 

 RETURN EM LNSIZE LEV 

 Mean -0.046558  0.039884  15.54627  1.150000 

 Median -0.072347  0.025358  15.93256  1.080000 

 Maximum  0.590551  0.146556  17.29791  3.580000 

 Minimum -0.638225  0.001052  12.65691  0.040000 

 Std. Dev.  0.324131  0.038158  1.400169  0.884534 

 Skewness  0.280456  1.230861 -0.858169  0.807062 

 Kurtosis  2.099760  3.564936  2.820251  3.118811 

     

 Jarque-Bera  1.968845  11.16365  5.211716  4.584142 

 Probability  0.373655  0.003766  0.073840  0.101057 

     

 Sum -1.955421  1.675109  652.9433  48.30000 

 Sum Sq. Dev.  4.307495  0.059698  80.37937  32.07840 

     

 Observations  42  42  42  42 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 

 Berdasarkan informasi yang digambarkan dalam tabel 4.2 tersebut, 

dapat diuraikan mengenai penjelasan statistic deskriptif dari setiap variabel 

penelitian, yaitu : 

a) Return Saham 

Variabel return saham merupakan hasil dari suatu investasi. sebagai 

variabel dependen dalam penelitian ini menunjukkan nilai rata-rata 

(mean) sebesar -0.046558, dengan nilai tengah (median) sebesar -

0.072347,dapat disimpulkan bahwa return saham dari sampel 
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perusahaan cenderung rendah. Perusahaan yang memiliki nilai 

terendah (minimum) untuk return saham adalah perusahaan BW 

Planation (BWPT)  pada tahun 2014 sebesar -0.638225, Sedangan 

untuk nilai tertinggi (maximum) terdapat pada perusahaan Jaya Agra 

Wattie (JAWA) pada tahun 2017 sebesar  0.590551. Nilai standar 

deviasi untuk return saham adalah sebesar 0.324131 atau lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu sebesar -0.046558, hal 

tersebut menunjukkan bahwa return saham memiliki sebaran 

variabel yang besar ( pergerakan naik/turunnya besar). 

b) Manajemen Laba (EM) 

Variabel manajemen laba merupakan tindakan pengambilan 

keputusan oleh manajer untuk mengambil kebijakan akuntansi dalam 

mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan Table 4.2 dapat 

dilihat rata-rata (mean) manajemen laba (EM) sebagai variabel 

independen sebesar  0.039884, dengan nilai tengah (median) 

sebesar   0.025358, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dari 

sampel perusahaan cenderung agresif. Perusahaan yang memiliki  

nilai terendah (minimum) untuk manajemen laba (EM) adalah 

perusahaan Inti Kapuas Arowana (IIKP) pada tahun 2014 sebesar 

0.001052, Sedangan untuk nilai tertinggi (maximum) terdapat pada 

perusahaan Central Proteinaprima (CPRO) pada tahun 2015 sebesar 

0.146556. Nilai standar deviasi untuk manajemen laba (EM) adalah 

sebesar 0.038158 atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata 
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yaitu sebesar 0.039884, hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen 

laba memiliki telah terdistribusi dengan baik. 

c) Ukuran Perusahaan (SIZE) 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukan besar 

kecilnya perusahaan yang dilihat dari nilai equity, nilai penjualan 

atau nilai aktiva. Berdasarkan Table 4.2 dapat dilihat rata-rata 

(mean) ukuran perusahaan (SIZE) sebagai variabel independen 

sebesar  15.54627, dengan nilai tengah (median) sebesar  15.93256, 

dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dari sampel cenderung 

kecil. Perusahaan yang memiliki  nilai terendah (minimum) untuk 

ukuran perusahaan (Size) adalah perusahaan Inti Kapuas Arowana 

(IIKP) pada tahun 2017 sebesar  12.65691, Sedangan untuk nilai 

tertinggi (maximum) terdapat pada perusahaan Salim Ivomas 

Pratama (SIMP) pada tahun 2016 sebesar 17.29791. Nilai standar 

deviasi untuk ukuran perusahaan (SIZE) adalah sebesar  1.400169, 

atau lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 

15.54627, hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

terdistribusikan dengan baik. 

d) Leverage 

Leverage  adalah rasio yang menunjukan sejauh mana perusahaan 

dibiayai oleh hutang. Berdasarkan Table 4.2 dapat dilihat rata-rata 

(mean) Leverage (LEV) sebagai variabel independen 

sebesar  1.150000, dengan nilai tengah (median) sebesar  1.080000. 
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Perusahaan yang memiliki  nilai terendah (minimum) untuk Leverage 

(LEV) adalah perusahaan Inti Kapuas Arowana (IIKP) pada tahun 

2015 sebesar  0.040000, Sedangkan untuk nilai tertinggi (maximum) 

terdapat pada perusahaan Bakrie Sumatera Plantations (UNSP)  pada 

tahun 2017 sebesar 3.580000. Nilai standar deviasi untuk Leverage 

(LEV) adalah sebesar  0.884534, atau lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 1.150000, hal tersebut 

menunjukkan bahwa Leverage (LEV) telah terdistribusi dengan 

baik.. 

 

4.3 Uji Data Panel 

4.3.1 Penentuan Model Data Panel 

 Untuk menentukan model terbaik dalam penelitian ini diperlukan 

pemilihan model yang paling tepat. Pengujian pertama yang harus dilakukan 

adalah dengan menggunakan Uji Chow. Dalam pengujian ini, pengujian 

dilakukan dengan dua pilihan model terbaik, yaitu antara common effect dan 

fixed effect. 

Hipotesis pada uji chow ini adalah : 

H0 : Model Common Effect 

H1 : Model Fixed Effect 
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 Ketentuan dalam pemilihan model ini adalah apabila P-value chi quare 

> 5% maka artinya H0 diterima, maka model terbaik yang seharusnya 

digunakan adalah model common effect. Sebaliknya, apabila P-value chi quare 

< 5% maka artinya H0 ditolak, oleh karena itu,pengujian selanjutnya perlu 

dilakukan. Pengujian selanjutnya adalah Uji Hausman dimana pemilihan 

model dengan menggunakan fixed effect ataupun random effect. Hipotesa 

uji hausman ini adalah : 

H0 : Model Random Effect 

H1 : Model Fixed Effect 

 

4.3.2 Uji Chow 

Tabel 4.3 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     
Cross-section F 0.801147 (11,27) 0.6382 

Cross-section Chi-square 11.863469 11 0.3740 

     
  Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 

 Berdasarkan hasil tersebut di atas, nilai P-value chi square >5% yaitu 

sebesar 0.3740 atau 37.4%, yang berartimodel terbaik untuk digunakan 
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dalam penelitian adalah model common effect. Sehingga penelitian ini tidak 

dilanjutkan ke Uji Hausman. 

 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1. Normalitas 

Gambar 4.4 

Hasil Uji Normalitas 
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Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 42

Mean      -6.61e-17
Median  -0.022240
Maximum  0.622881
Minimum -0.525826
Std. Dev.   0.287898
Skewness   0.203038
Kurtosis   2.389931

Jarque-Bera  0.939893
Probability  0.625036

Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018). 

Untuk menguji data yang yang berdistribusi normal adalah dengan 

menganalisis nilai Jarque-Bera. Data yang terdistribusi normal apabila 

memiliki nilai jarque-bera dibawah 2.selain dengan menggunakan analisis 

jarque-bera dapat juga di analisis melalui nilai profitabilitas.data 

menunjukan terdistribusi normal apabila memiliki nilai probabilitas diatas 

5%. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan Eviews pada gambar 

4.4 dapat di ketahui bahwa nilai jarque-bera adalah sebesar 0.939893 yang 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



60 
  

Indonesia Banking School 
 

berarti kurang dari 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini 

sudah terdisdtribusi normal. Untuk lebih memperkuat argumen, selanjutnya 

dilakukan analisis terhadap nilai profitabilitas yang diketahui nilainya 

sebesar 0.6255036 yang berarti bahwa nilai ini lebih besar dari 5%. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah terdistribusi secara normal 

dengan jumlah observasi sebanyak 42. 

 

4.4.2. Uji Multikolinearitas 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan 

atau korelasi antar variabel. Sehingga untuk mengidentifikasi adanya 

hubungan antar variabel independen ini dibutuhkan pengujian 

multikolinearitas. Ketentuan yang menentukan adanya multikolinearitas 

apabila terdapat variabel yang bernilai lebih dari 0.80. Hasil olahan data 

yang dilakukan dapat dilihat pada table sebagai berikut ; 

Table 4.5 

Uji Multikolinearitas 

 EM LNSIZE LEV 

EM 1   

LNSIZE -0.1384013650000 1  

LEV 0.2766770167439 0.2503207843924 1 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat 

pada tabel 4.5 diatas bahwa nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0.80 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan 

adanya multikolinearitas antar variabel independen. 

 

4.4.3. Uji Heterokedastisitas 

 Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan Uji Park yaitu 

dengan meregresikan variabel independen terhadap log-resid kuadrat. 

Apabila p-value>0.05, maka dapat dikatakan tidak adanya 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, apabila p-value <0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa model penelitian tersebut mengalami 

heteroskedastisitas. Hasil pengolahan data yang dilakukan dapat dilihat pada 

table berikut : 

 

Tabel 4.6 

Uji Heteroskedastisitas 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EM -0.475789 0.429704 -1.107248 0.2751 

LNSIZE -0.006764 0.011623 -0.581952 0.5640 

LEV 0.015517 0.018962 0.818285 0.4183 

C 0.187204 0.180006 1.039982 0.3049 

 Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 
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 Berdasarkan data yang telah diolah, sehingga dihasilkan data 

sebagaimana terdapat pada tabel  4.6, dapat disimpulkan bahwa dalam 

variabel independen tersebut memiliki nilai >0.05. oleh karena itu, model 

penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.4.4. Uji Autokorelasi 

 Pengujian Autokorelasi ini dilakukan untuk menguji adanya 

hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya. 

Pengidentifikasian yang paling banyak digunakan adalah dengan 

menggunakan Uji Durbin-Watson (Uji D-W). ketentuan yang di tetapkan 

dalam pengujian ini adalah apabila nilai D-W berada diantara 1.54 – 2.45 

maka tidak terdapat autokorelasi. Berdasarkan pengolahan data yang sudah 

dilakukan bahwa nilai D-W pada model penelitian ini sebesar 2.231413 

yang artinya bahwa nilai D-W sesuai dengan kriteria yang telah di tetapkan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami 

autokorelasi. 
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4.5 Hasil Regresi Data Panel 

Table 4.7 

Hasil Uji Regresi Data Panel 

Return Sahamit= 1.297977*EMit+ (-2.472872)*EMit + (-0.077519)*SIZEit +  

(-0.035458) *LEVit εit 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

EM -2.472872 1.306621 -1.892570 0.0661 * 

LNSIZE -0.077519 0.035344 -2.193273 0.0345 ** 

LEV -0.035458 0.057660 -0.614952 0.5423 

C 1.297977 0.547354 2.371368 0.0229 * 

Sumber : data diolah oleh penulis menggunakan E-Views 9.0 (2018) 

* signifikansi pada 10%, ** signifikansi pada 5% 

Keterangan : 

𝛼it  : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi 

EMit : Earning management perusahaan pada periode tertentu 

SIZEit : Size (ukuran perusahaan) pada periode tertentu 

LEVit  : Leverage perusahaan pada periode tertentu 

εit  : Error 

 

 

R-squared 0.211072 

Adjusted R-squared 0.148788 

F-statistic 3.388876 

Prob(F-statistic) 0.027687 

Durbin-Watson stat 2.231413 
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4.6 Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Uji t 

 Uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh secara individu variabel independen dalam penelitian terhadap 

variabel dependen.pengujian ini dilakukan untuk menjawab pengujian 

hipotesis peneliti yang merupakan dugaan sementara peneliti. Dengan 

dilakukannya pengujian ini, maka akan dapat menjawab dan menjelaskan 

perumusan yang diajukan sebelumnya. Ketentuan pengambilan keputusan 

atas uji statistic t yaitu jika p-value <0.05 dan koefisien regresi sesuai 

dengan arah maka H1 tidak dapat ditolak yang berarti terdapat pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara individu/parsial. 

Berikut tabel 4.9. yang menggambarkan hasil data panel : 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji t persamaan adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis 1 (H1) dalam penelitian ini yaitu : Manajemen laba 

berpengaruh negatif terhadap return saham. Pengujian hipotesis 1 

ditolak yaitu manajemen laba tidak berpengaruh terhadap return 

saham . hal ini berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukan bahwa nilai 

manajemen laba (EM) sebesar 0.0661 atau lebih besar dari 5% dan 

koefisien regresi dafi variabel manajemen laba (EM) menunjukan 

nilai sebesar -2.472872. Hal tersebut menunjukan bahwa manajemen 

laba (EM) tidak berpengaruh terhadap return saham.sehingga dapat 

di nyatakan bahwa penelitian ini H1 ditolak. 
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2. Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu :Ukuran Perusahaan 

berpengaruh positif terhadap return saham. Pengujian hipotesis 2 

tolak yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap return saham . 

hal ini berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukan bahwa nilai ukuran 

perusahaan (SIZE) sebesar 0.0345  atau lebih kecil dari 5% dan 

koefisien regresi dari variable ukuran perusahaan menunjukan nilai 

sebesar -0.077519. Koefisien regresi untuk SIZE sebesar -0.077519. 

Hal ini menunjukan bahwa jika SIZE meningkat 1%, diasumsikan 

EM dan LEV konstan maka Return Saham akan mengalami 

penurunan rata-rata sebesar  -0.077519. Hal tersebut menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negative terhadap 

return saham.sehingga dapat di nyatakan bahwa penelitian ini H2 

ditolak. 

3. Hipotesis 3 (H3) dalam penelitian ini yaitu : Leverage berpengaruh 

negative terhadap return saham. Pengujian hipotesis 3 ditolak yaitu  

Leverage tidak berpengaruh terhadap return saham . hal ini 

berdasarkan tabel 4.7 uji t menunjukan bahwa nilai Leverage sebesar 

0.5423 atau lebih besar dari 5% dan koefisien regresi dari variabel 

Leverage menunjukan nilai sebesar -0.035458. Hal tersebut 

menunjukan bahwa Leverage  tidak berpengaruh terhadap return 

saham. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pada penelitian ini H3 

ditolak. 
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4.6.1.1 Pengaruh Manajemen Laba (EM) Terhadap Return Saham 

Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan tabel 4.7 uji t, menunjukan bahwa probabilitas 

manajemen laba lebih dari tingkat signifikansi sebesar 0.0661 atau lebih 

besar dari 0.05, dengan nilai koefisien regresi sebesar -2.472872. Sehingga, 

dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak memiliki pengaruh 

terhadap return saham. Hal ini disebabkan karena tindakan perusahaan 

untuk melakukan manajemen laba tidak sepenuhnya mendapat respons 

positif dari pihak investor. Hal ini dikarenakan jika Investor ingin 

mendeteksi adanya manajemen laba di dalam perusahaan maka investor 

harus mengecek atau menghitung kembali laporan keuangan perusahaan. 

Namun mayoritas investor  yang ingin menanamkan modalnya pada sebuah 

perusahaan tidak melakukan hal tersebut. Dengan kondisi demikian, dapat 

disimpulkan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi return saham,  

yang seharusnya merupakan indikator bagi investor dalam menanamkan 

modalnya. Hasil ini searah dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Indrawati dan Wirakusuma (2017). 

4.6.1.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) Terhadap Return Saham 

Perusahaan Agribisnis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan tabel 4.7 uji t, menunjukan bahwa probabilitas ukuran 

perusahaan (SIZE) kurang dari tingkat signifikansi sebesar 0.0345 atau lebih 

kecil dari 0.05, dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.077519. Sehingga, 
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dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh 

negatif terhadap return saham tetapi arah pengaruhnya tidak sesuai dengan 

hipotesis yang dikembangkan. Sebagian besar perusahaan agribisnis yang 

terdaftar di BEI beroperasi di sektor perkebunan kelapa sawit. Permintaan 

kelapa sawit terbesar saat ini adalah Negara Uni Eropa, namun fenomena 

yang terjadi belakangan ini menunjukan bahwa UniEropa bersikap 

diskriminatif terhadap minyak kelapa sawit. UniEropa menolak untuk 

mengimport minyak kelapa sawit yang akan digunakan untuk membuat 

biofuel. Hal ini membuat permintaan kelapa sawit secara keseluruhan 

mengalami penurunan, yang akibatnya berdampak pada return saham 

perusahaan-perusahaan kelapa sawit karena penjualannya menurun. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan yang diteliti dalam 

penelitian ini berpengaruh negatif terhadap return saham. Hal ini sejalan 

dengan penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Setiyono dan Amanah 

(2016). 

4.6.1.2 Pengaruh Leverage Terhadap Return Saham Perusahaan 

Agribisnis yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Berdasarkan tabel 4.7 uji t, menunjukan bahwa probabilitas Leverage lebih 

dari tingkat signifikansi sebesar 0.5423 atau lebih besar dari 0.05, dengan 

nilai koefisien regresi sebesar -0.035458. Sehingga, dapat disimpulkan 

bahwa Leveraga tidak berpengaruh terhadap return saham. Hal ini 

disebabkan karena terdapat beberapa indikasi yang menyebabkan pengujian 
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ini tidak berpengaruh terhadap return saham. Jika dilihat dari rata-rata 

leverage perusahaan yang mencapai 115%, maka leverage dalam penelitian 

ini tergolong tidak sehat atau tinggi. Hal ini didukung dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Houston (2001), yang menyatakan bahwa rasio leverage 

yang sehat atau rendah dikategorikan apabila rasio hutang perusahaan lebih 

kecil dibandingkan dengan modal perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa 

tingkat leverage perusahaan yang diteliti tidak dalam kondisi yang sehat. 

Sehingga hasil penelitian ini menunjukan bahwa leverage tidak 

mempengaruhi return saham. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anis Sutriani (2014), yang 

menunjukan bahwa leverage mempengaruhi return saham. Adanya 

kemungkinan perbedaan hasil penelitian ini juga dikarenakan perbedaan 

subsektor perusahaan yang diteliti. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

 Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan mengenai manajemen laba 

(EM), ukuran perusahaan (SIZE), dan leverage (LEV) terhadap return 

saham perusahaan agribisnis, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan 

pertimbangan dan manfaat bagi pihak pemerintah dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh manajemen laba (EM), ukuran 

perusahaan (SIZE), dan leverage (LEV) terhadap return saham perusahaan 

agribisnis yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



69 
  

Indonesia Banking School 
 

2017. Dari hasil analisis regresi mengenai manajemen laba (EM), ukuran 

perusahaan (SIZE), dan leverage (LEV) terhadap return saham perusahaan 

agribisnis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa dari tiga variabel 

independen tersebut memiliki hasil 2 variabel tidak berpengaruh dan 1 

variabel yang berpengaruh negatif. 

 Hasil penelitian menyatakan bahwa manajemen laba tidak memiliki 

pengaruh negatif terhadap return saham perusahaan agribisnis. Hal ini 

membuktikan bahwa manajemen laba yang dilakukan manejer perusahaan 

tidak mempengaruhi return saham perusahaan karena perusahaan yang 

sudah terdaftar di bursa efek Indonesia telah memiliki tata kelola yang baik, 

Sehingga, tindakan perusahaan untuk melakukan manajemen laba tergolong 

rendah dan tidak memiliki pengaruh pada Return Saham serta perusahaan 

yang sudah go public dan terdaftar di bursa efek Indonesia memiliki kualitas 

audit yang sangat baik. Sehingga cukup sulit bagi perusahaan untuk 

melakukan praktik manajemen laba. 

 Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh yang negatif terhadap return saham perusahaan agribisnis.hal ini 

membuktikan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan apabila tidak 

dikelola dengan baik maka perusahaan tersebut tidak dapat menghasilkan 

laba yang tinggi. Dikarenakan salah satu indikator yang dapat 

mempengaruhi return saham adalah laba. Jika perusahaan besar sekalipun 

tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan tersebut akan menghasilkan 
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laba yang kecil sehingga return saham pung ikut mengecil. Berarti dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap return 

saham. 

 Variabel independen terakhir dalam penelitian ini, dari hasil 

penelitian ini ditemukan  bahwa leverage tidak memiliki berpengaruh 

negative terhadap return saham perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa indikasi misalnya dari 15 sample 

perusahaan pada periode 2014-2017 terdapat bebarap perusahaan yang 

memiliki leverage yang cukup tinggi. Adapun indikator lainnya misalnya 

perbedaan sektor penelitian. Sehingga dalam penelitian ini menyimpulkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh negatif terhadap return saham. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penelitian ini dapat 

mendukung teori sinyal (signaling theory) dimana menjelaskan tentang 

tindakan yang diambil perusahaan yang memberikan informasi kepada 

investor tentang bagaimana manajemen menilai prospek suatu perusahaan. 

Dengan adanya informasi yang diberikan manejer kepada investor tersebut 

maka dapat mengurangi asimetri informasi melalui laporan keuangan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh 

manajemen laba, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap perusahaan 

agribisnis yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014-3015. 

Berdasarkan anlisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Manajemen laba tidak berpengaruh negatif terhadap return saham 

perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

2. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap return saham 

perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

3. Leverage tidak berpengaruh negatif terhadap return saham 

perusahaan agribisnis yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka 

keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan agribisnis yang 

terdaftar pada bursa efek Indonesia periode 2014-2017. 

2. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya empat tahun. 
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5.3 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan di atas maka 

beberapa saran yang diajukan adalah : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel 

penelitian yang berbeda atau menambah variable seperti analisis 

profitabilitas, dividend, nilai perusahaan, dan corporate social 

responsibility atau menggunakan proksi yang sudah digunakan pada 

penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang beragam. 

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah tahun 

yang lebih banyak atau jumlah perusahaan yang lebih banyak agar 

jumlah populasi penelitian tidak terlalu sedikit dan semakin 

mendapatkan banyak variasi data untuk digunakan dalam penelitian 

yang mungkin akan membantu jalannya penelitian agar lebih mudah.  
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 

DATA PENELITIAN 

 

 RETURN EM LNSIZE LEV 

AALI - 14 -0.0537 0.0028 16.7364 0.57 

AALI - 15 -0.3315 0.0148 16.8841 0.84 

AALI - 16 0.1403 0.0154 17.0029 0.38 

AALI - 17 -0.2376 0.0015 17.0318 0.35 

BISI - 14 0.4107 0.0425 14.4420 0.17 

BISI - 15 0.4074 0.0779 14.6976 0.17 

BISI - 16 -0.0552 0.0594 14.7795 0.17 

BISI - 17 -0.1785 0.1243 15.4005 2.23 

BTEK - 14 -0.0894 0.0758 15.4843 1.47 

BTEK - 15 -0.6382 0.0477 16.6115 1.36 

BTEK - 16 -0.3321 0.0015 16.5875 1.62 

BTEK - 17 -0.5145 0.1465 16.0223 3.58 

BWPT - 14 0.4905 0.0130 12.7029 1.21 

BWPT - 15 -0.3291 0.1171 12.8087 1.24 

BWPT - 17 0.2272 0.0564 14.9888 1.08 

CPRO - 15 -0.2962 0.0682 15.4177 0.86 

DSFI - 15 -0.1733 0.0209 15.0732 1.72 

DSFI - 16 0.5181 0.0010 12.7682 0.05 

DSFI - 17 0.1002 0.0085 12.7128 0.04 
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GZCO - 14 -0.3170 0.0346 12.8074 0.3 

GZCO - 15 0.3147 0.0204 12.6569 0.36 

GZCO - 16 -0.0052 0.0254 14.9347 1.33 

GZCO - 17 -0.4179 0.0366 15.0298 1.61 

IIKP - 14 -0.4227 0.0370 15.0067 2.13 

IIKP - 15 0.5905 0.0303 15.0132 2.58 

IIKP - 16 -0.0207 0.0436 15.9736 0.2 

IIKP - 17 -0.3015 0.1109 16.0922 0.21 

JAWA - 14 0.3181 0.0132 16.0624 0.24 

JAWA - 15 -0.1839 0.0198 16.0922 0.22 

JAWA - 16 0.05 0.0919 15.5142 0.81 

JAWA - 17 -0.1904 0.0076 15.8026 1.13 

LSIP - 14 0.1235 0.0248 15.9351 1.22 

LSIP - 15 0.3455 0.0252 15.9299 1.08 

LSIP - 16 -0.0961 0.0237 17.2493 0.84 

LSIP - 17 -0.5290 0.0048 17.2717 0.84 

SGRO - 14 0.4879 0.0123 17.2979 0.85 

SGRO - 15 0 0.0035 16.8738 1.68 

SGRO - 16 -0.4649 0.0294 16.9917 2.14 

SGRO - 17 -0.2137 0.0228 17.0790 1.41 

SIMP - 14 -0.3245 0.1142 16.0437 2.23 

SIMP - 15 0.2373 0.0417 16.4563 2.58 

SIMP - 16 0 0.0042 16.6743 3.2 
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LAMPIRAN II 

HASIL UJI PENELITIAN 

 

1. Output Statistik Deskriptif 

 RETURN EM LNSIZE LEV 

 Mean -0.046558  0.039884  15.54627  1.150000 

 Median -0.072347  0.025358  15.93256  1.080000 

 Maximum  0.590551  0.146556  17.29791  3.580000 

 Minimum -0.638225  0.001052  12.65691  0.040000 

 Std. Dev.  0.324131  0.038158  1.400169  0.884534 

 Skewness  0.280456  1.230861 -0.858169  0.807062 

 Kurtosis  2.099760  3.564936  2.820251  3.118811 

     

 Jarque-Bera  1.968845  11.16365  5.211716  4.584142 

 Probability  0.373655  0.003766  0.073840  0.101057 

     

 Sum -1.955421  1.675109  652.9433  48.30000 

 Sum Sq. Dev.  4.307495  0.059698  80.37937  32.07840 

     

 Observations  42  42  42  42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Renoy Liberto Kusmayadi, Ak.-Ibs, 2018



80 
  

Indonesia Banking School 
 

 

2. Output Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 0.801147 (11,27) 0.6382 

Cross-section Chi-square 11.863469 11 0.3740 

     
     Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/09/18   Time: 17:26   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 12   

Total panel (unbalanced) observations: 42  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EM -2.472872 1.306621 -1.892570 0.0661 

LNSIZE -0.077519 0.035344 -2.193273 0.0345 

LEV -0.035458 0.057660 -0.614952 0.5423 

C 1.297977 0.547354 2.371368 0.0229 

     
     R-squared 0.211072     Mean dependent var -0.046558 

Adjusted R-squared 0.148788     S.D. dependent var 0.324131 

S.E. of regression 0.299047     Akaike info criterion 0.513960 

Sum squared resid 3.398303     Schwarz criterion 0.679452 

Log likelihood -6.793158     Hannan-Quinn criter. 0.574619 

F-statistic 3.388876     Durbin-Watson stat 2.231413 
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Prob(F-statistic) 0.027687    

     
 

3. Output Regresi (Common Effect) 

 

Cross-section fixed effects test equation:  

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/09/18   Time: 17:26   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 12   

Total panel (unbalanced) observations: 42  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EM -2.472872 1.306621 -1.892570 0.0661 

LNSIZE -0.077519 0.035344 -2.193273 0.0345 

LEV -0.035458 0.057660 -0.614952 0.5423 

C 1.297977 0.547354 2.371368 0.0229 

     
     R-squared 0.211072     Mean dependent var -0.046558 

Adjusted R-squared 0.148788     S.D. dependent var 0.324131 

S.E. of regression 0.299047     Akaike info criterion 0.513960 

Sum squared resid 3.398303     Schwarz criterion 0.679452 

Log likelihood -6.793158     Hannan-Quinn criter. 0.574619 

F-statistic 3.388876     Durbin-Watson stat 2.231413 

Prob(F-statistic) 0.027687    
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4. Output Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-0.6 -0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4 0.6

Series: Standardized Residuals
Sample 2014 2017
Observations 42

Mean      -6.61e-17
Median  -0.022240
Maximum  0.622881
Minimum -0.525826
Std. Dev.   0.287898
Skewness   0.203038
Kurtosis   2.389931

Jarque-Bera  0.939893
Probability  0.625036
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b. Uji Autokorelasi 

Dependent Variable: RETURN   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/09/18   Time: 17:25   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 12   

Total panel (unbalanced) observations: 42  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EM -2.472872 1.306621 -1.892570 0.0661 

LNSIZE -0.077519 0.035344 -2.193273 0.0345 

LEV -0.035458 0.057660 -0.614952 0.5423 

C 1.297977 0.547354 2.371368 0.0229 

     
     R-squared 0.211072     Mean dependent var -0.046558 

Adjusted R-squared 0.148788     S.D. dependent var 0.324131 

S.E. of regression 0.299047     Akaike info criterion 0.513960 

Sum squared resid 3.398303     Schwarz criterion 0.679452 

Log likelihood -6.793158     Hannan-Quinn criter. 0.574619 

F-statistic 3.388876     Durbin-Watson stat 2.231413 

Prob(F-statistic) 0.027687    
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c. Uji Heterokedastisitas 

 

Dependent Variable: RES2   

Method: Panel Least Squares   

Date: 10/09/18   Time: 17:35   

Sample: 2014 2017   

Periods included: 4   

Cross-sections included: 12   

Total panel (unbalanced) observations: 42  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     EM -0.475789 0.429704 -1.107248 0.2751 

LNSIZE -0.006764 0.011623 -0.581952 0.5640 

LEV 0.015517 0.018962 0.818285 0.4183 

C 0.187204 0.180006 1.039982 0.3049 

     
     R-squared 0.038313     Mean dependent var 0.080912 

Adjusted R-squared -0.037610     S.D. dependent var 0.096548 

S.E. of regression 0.098347     Akaike info criterion -1.710245 

Sum squared resid 0.367538     Schwarz criterion -1.544753 

Log likelihood 39.91516     Hannan-Quinn criter. -1.649586 

F-statistic 0.504628     Durbin-Watson stat 2.543904 

Prob(F-statistic) 0.681402    
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