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ABSTRAKSI 

Masalah dalam penelitian ini adalah ada tidaknya pengaruh infQJ:I11asi 
akuntansi terhadap tingkat pengembalian investasi perusahaan. Tingkat 
pengembalian investasi perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh informasi 
akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh informasi bukan akuntansi yang 
merupakan masalah ikutan dalam penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini adalah mengumpulkan bukti empiris tentang 
masalah di atas. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, digunakan alat analisis 
regresi linear berganda sebagai model penelitian, untuk menguji hipotesis 
penelitian yaitu pengaruh informasi akuntansi dan informasi bukan akuntansi 
terhadap tingkat pengembalian investasi perusahaan. Indikator tingkat 
pengembalian investasi adalah Return on Investment (ROI). Jenis-jenis informasi 
ada 3 informasi akuntansi, yaitu, Iikuiditas, debt-equity, dan total assets; dan 2 
informasi bukan akuntansi, yaitu, umur perusahaan dan bentuk kepemilikan. 

Jlasil rcgresi kelima variabel independen ini menunjukkan, informasi 
akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengembalian investasi 
perusahaan. Informasi bukan akuntansi juga berpengaruh secara signifikan 
terhadap tingkat pengembalian investasi perusahaan. HasH regresi secara 
bersama-sama atas seluruh variabel independen (informasi akuntansi dan 
informasi bukan akuntansi) dengan Y pada tingkat si/:,'Tlifikasi 0,05, diperoleh F
tabel 2,85, sedangkan F-hitung 9,491. Berarti secara bersama-sama kelima 
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap Y. Berdasarkan uji t 
temyata tidak seluruh variabel dominan mempengaruhi tingkat pengembalian 
investasi perusahaan, hal ini terbukti dati t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Hasil uji 
t tersebut, X2 (debt-equity) dan Xs (bentuk kepemilikan) yang signifikan. 
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