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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:Earnings Management, Firm  Size, Leverage, Stock Return 

 

 

PENDAHULUAN 

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). 

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 

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

dapat mempengaruhi reaksi investor. 
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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 perusahaan biasanya diukur menggunakan total aktiva, penjualan dan 

modal yang dimiliki perusahaan. 

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 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). 

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. 

 

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

TEORI SINYAL 

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 
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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. 

 

MANAJEMEN LABA 

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. 

 

UKURAN PERUSAHAAN 

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. 

 

LEVERAGE 

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 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. 
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PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

H(1) : Manajemen Laba berpengaruh negatif 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(2) : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap return saham. 

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.  

 

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

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 investor juga mempertimbangan faktorfaktor diluar rasio 

keuangan seperti faktor makro. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji antara dua variabel yaitu variabel 

independen manajemen laba, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap variabel 

dependenpen return saham. Objek yang menjadi bahan penelitian adalah adalah 

perushaan agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2014-

2017.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data panel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 

laporan tahunan perusahaan agribisnis yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 

2014-2017 melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

Metode pemilihan sampel dilakukan berdasarkan metode purposive sampling 

dengan populasi perusahaan agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2014-2017. Melalui metode tersebut didapatkan  perusahaan agribisnis 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik analisa yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu analisa statistik deskriptif, uji asumsi klasik , analisa regresi 

dan data panel, uji F, dan uji t. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi. 

 

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

Keterangan : 

 it  : 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 
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OPERASIONALISASI VARIABEL 

 

1. Manajemen laba (X1) 

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   ,   , dan   dengan 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   ,   , dan   , 

maka dilanjutkan dengan menghitung komponen nondiscretionary accruals. Model 

nondiscretionary accruals dirumuskan sebagai berikut : 

  

NDAit =    (1/Ait-1) +    (    it / Ait-1) +    (PPEit / Ait-1) +  it 

Keterangan : 

NDAit : Nondiscretionary accruals pada periode t 

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

    it : Perubahan pendapatan perusahaan I dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEit : Aset tetap (gross property plant and equipment) 

 it : sampel error perusahaan I pada periode t.  
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 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. 

 

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: 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

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 : 

1. Return Saham 

Nilai standar deviasi untuk return saham lebih besar dibandingkan dengan nilai 

rata-rata, hal tersebut menunjukkan bahwa return saham memiliki sebaran variabel yang 

besar ( pergerakan naik/turunnya besar). 

 

 

 

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

8



2. Manajemen Laba 

Nilai standar deviasi untuk manajemen laba (EM) lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen laba memiliki telah 

terdistribusi dengan baik. 

 

3. Ukuran Perusahaan 

Nilai standar deviasi untuk ukuran perusahaan (SIZE) lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai rata-rata, hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

terdistribusikan dengan baik. 

 

4. Leverage 

Nilai standar deviasi untuk Leverage (LEV) lebih kecil dibandingkan dengan nilai 

rata-rata, hal tersebut menunjukkan bahwa Leverage (LEV) telah terdistribusi dengan 

baik. 

 

UJI DATA PANEL 

 

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 dalam penelitian adalah model 

common effect. Sehingga penelitian ini tidak dilanjutkan ke Uji Hausman. 
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UJI ASUMSI KLASIK 

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). 

pada gambar 4.4 dapat di ketahui bahwa nilai jarque-bera 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 lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data ini telah 

terdistribusi secara normal dengan jumlah observasi sebanyak 42. 

 

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) 

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. 
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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) 

  Pengujian heteroskedastisitas ini dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan 

meregresikan variabel independen terhadap log-resid kuadrat. 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. 

 

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) 

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

Keterangan : 

 it  : 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 

 

UJI 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. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN PEMBAHASAN 

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

terhadap return saham. 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). 

 

Hipotesis 2 (H2) dalam penelitian ini yaitu :Ukuran Perusahaan berpengaruh positif 

terhadap return saham. 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, dapat disimpulkan 

bahwa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh negatif terhadap return saham tetapi 
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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). 

 

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

return saham. 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 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. 

IMPLIKASI MENEJERIAL 

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 

2014-2017. 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. 
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KESIMPULAN 

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. 

 

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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