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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen laba baik 
secara parsial maupun secara simultan terhadap kinerja jangka panjang saham pada  
perusahaan melakukan reverse stock split. Penelitian ini menggunakan variabel 
kontrol market value dan book to market ratio. Variabel kontrol tersebut merupakan 
faktor-faktor lain yang dimungkinkan mempunyai pengaruh terhadap kinerja jangka 
panjang saham. 

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda guna 
menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kinerja jangka panjang dari 
saham. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel secara parsial digunakan uji t 
sedangkan untuk mengetahui pengaruh secara simultan digunakan uji F. 

Sampel penelitian sebanyak 9 perusahaan yang diperoleh dari 6 sektor industri 
yang melakukan reverse stock split, hasil uji t menunjukkan bahwa: (1) manajemen 
laba secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja jangka panjang 
saham. (2) market value secara parsial berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
kinerja jangka panjang saham (3) book to market ratio secara parsial berpengaruh 
negatif signifikan terhadap kinerja jangka panjang saham. Hasil uji F menunjukkan 
bahwa secara simultan manajemen laba dengan market value dan book to market 
ratio. sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
jangka panjang saham. 
 
Kata kunci : reverse stock split, abnormal return, manajemen laba, market value, 
book to market ratio 
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