
 
 

1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk instrumen keuangan 

atau sekuritas jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta. Pasar modal sendiri memiliki 2 (dua) 

fungsi yaitu fungsi keuangan dan fungsi ekonomi. Dalam melaksanakan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dan dari 

lender ke borrower. Dengan menginvestasikan kelebihan dananya yang mereka 

miliki, lenders mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana 

tersebut. Dari sisi borrowers tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan 

mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil 

operasi perusahaan. 

 Perusahaan membutuhkan dana yang digunakan dalam rangka 

pembiayaan dan pengembangan kegiatan perusahaan dalam jangka panjang, 

sedangkan kalau investor membutuhkan tempat  untuk menyalurkan dan 

menanamkan dananya pada saham atau obligasi yang dikeluarkan perusahaan 

dengan mengharpkan keuntungan dari investasi tersebut. Suatu perusahaan 

mempunyai tujuan untuk memakmurkan pemiliknya dalam hal ini para pemegang 

saham dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Manajer dapat memenuhi 

ekspektasi pemegang sahamnya akan kinerja yang unggul dengan cara 

menciptakan strategi yang bernilai dan sulit ditiru oleh pesaingnya. 
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 Keputusan penganggaran modal atau keputusan investasi adalah 

keputusan untuk berinvestasi dalam aset berwujud maupun tak berwujud. 

Keputusan investasi dimulai dengan identifikasi peluang investasi, yang sering 

disebut dengan proyek investasi modal. Manajer keuangan harus membantu 

perusahaan mengidentifikasi proyek-proyek yang menjanjikan dan memutuskan 

berapa banyak yang akan diinvestasikan dalam proyek. 

 Keputusan investasi juga disebut dengan keputusan penganggaran modal, 

karena sebagian besar perusahaan mempersiapkan anggaran tahunan yang terdiri 

dari investasi modal yang disahkan. Keputusan pendanaan berkaitan dengan 

bentuk dan jumlah pendanaan investasi suatu perusahaan. Ketika suatu 

perusahaan perlu mendapatkan dana, perusahaan itu bisa mengundang para 

investor untuk menanamkan uang kas sebagai ganti bagian laba di masa depan, 

atau menjanjikan untuk melunasi kas investor plus tingkat bunga tetap (Nini et al., 

2009). 

 Keputusan pendanaan dan investasi (baik jangka panjang maupun jangka 

pendek) tentu saja saling berkaitan. Jumlah investasi saling menentukan jumlah 

pendanaan yang harus diperoleh, dan para investor yang berkontribusi mendanai 

saat ini mengharapkan pengembalian investasi di masa depan. Oleh sebab itu, 

investasi yang dilakukan perusahaan saat ini harus menghasilkan pengembalian di 

masa depan untuk dibayarkan kepada para investor (Hennessy et al, 2007). 

Dalam melakukan keputusan invetasi atau penanaman modal tentu saja 

mengharapkan tingkat pengembalian yang diharapkan. Pengembalian atas invetasi 

yamg dilakukan oleh investor tentu saja kompensasi atas waktu dan risiko 
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terhadap investasi. Harapan pengembalian dalam investasi disebut dengan return. 

Menurut Tandelilin (2001:47) return merupakan salah satu faktor yang 

memotivasi investor untuk berinteraksi dan merupakan imbalan atas keberanian 

investor dalam menanamkan uangnya.  

Terkait tentang investasi tentunya seorang investor akan mengharapkan 

keuntungan akan investasi yang dilakukan. Tetapi dalam hukum berinvestasi 

semakin tinggi tingkat keuntungan maka semakin tinggi juga tingkat risikonya. 

Maka dari itu para investor harus memperhatikan segala aspek yang terkait 

dengan return atas investasi tersebut. Return yang dihasilkan dalam setiap 

investasi yang dilakukan oleh investor merupakan hal yang sangat penting, hal ini 

dikarenakan return yang dihasilkan bisa berupa return positif maupun return 

negatif. Pentingnya return bagi investor adalah merupakan suatu hasil atas 

pengebornan atas keberaniaan dan risiko atas dana yang ditanamkan pada pasar 

modal, selain itu return juga penting bagi perusahaan yang menerbitkan sahamnya 

karena dengan adanya return yang positif maka saham tersebut banyak diminati 

oleh investor sehingga banyak dana yang masuk kepada perusahaan sehingga 

perusahaan dapat melakukan pengembangan jangka panjang.  

Di bawah ini disajikan data return saham perusahaan food and beverages 

yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun 

yaitu 2011-2014 yang disajikan dalam bentuk grafik.  
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Gambar 1.1. 

Grafik Return Saham Perusahaan Food And Beverages Yang 

Terdaftar Pada Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2011-2014 

 

 
 

Sumber: finance.yahoo.com data diolah penulis 

 

Pada Gambar 1.1 yang disajikan dalam grafik menunjukan return saham 

yang dihasilkan oleh perushaan food and beverages yang terdaftar pada indeks 

saham syariah indonesia pada tahun 2011-2014 mengalami fluktuatif dan return 

yang dihasilkan oleh setiap perusahaan berbeda. Hal ini terlihat pada tahun 2011 

Perusahaan PT. Wilmar Cahaya Kalba, Tbk (CEKA) dan PT. Indofood Sukses 

Makmur, Tbk berada pada titik negatif sedangkan PT. Prasidha Aneka Niaga, Tbk 

memiliki return positif.  Hal ini menunjukan bahwa return saham selalu bergerak 

fluktuatif karena ada reaksi-reaksi dari para investor baik dalam bentuk informasi 

maupun analisis perhitungan dari investor. 

Perhitungan yang tepat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh 

investor, oleh karena itu investor perlu menganalisis informasi-informasi yang 

terjadi di pasar. Informasi tersebut bisa berkaitan dengan volume perdagangan. 
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Volume perdagangan ini merupakan gambaran sinyal informasi yang penting 

terhadap saham tersebut.   

Semakin tinggi tingkat volume yang diperdagangan di pasar, maka akan 

menunjukan semakin likuid saham tersebut dalam perdagangan. Selain itu 

naiknya volume perdangangan pada saham tertentu menunjukan permintaan akan 

saham tersebut dimungkinkan akan mendorong harga saham dan dapat 

meningkatkan return saham tersebut. Dengan kata lain kenaikan volume 

perdangangan ditunjukan denagan semakin banyaknya lembar saham yang 

diperdagangkan, maka saham tersebut semakin diminati dan akan menaikan 

return  saham tersebut. Sebaliknya jika jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan menurun maka return yang didapat juga akan menurun. Jadi 

variabel volume perdagangan dengan return saham terdapat hubungan searah.  

Dibawah ini diasajikan data terkait volume perdagangan saham 

perusahaan food and beverages yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah kurun 

waktu 4 tahun, yaitu mulai Januari 2011 sampai Desember 2014. 

Tabel 1.1 

Data Volume Perdagangan Perusahaan Food and Beverages Yang   

Terdaftar di Indeks Saham Syariah Periode 2011-2014 

Nama 

Perusahaan 

(Kode Emiten) 

Volume 

Perdagangan 

Saham Tercatat Rasio 

AISA 2.271.282.750 2.999.150.000 0,76 

CEKA 38.426.825,00 297.500.000,00 0,1292 

ICBP 925.993.525,00 5.830.954.000 0,1588 
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Nama 

Perusahaan 

(Kode Emiten) 

Volume 

Perdagangan 

Saham Tercatat Rasio 

INDF 2.844.475.550,00 8.780.426.500,00 0,3240  

MYOR 45.685.400,00 606903997,2500 0,075276156 

PSDN 3.325.600,00 1.440.000.000 0,023 

ROTI 307.372.725 2024720000,0000 0,151809991 

SKLT 38.150 690.740.500 0,00006 

STTP 2.748.225 1.310.000.000 0,002097882 

ULTJ 237.470.125 

 

2.888.368.250 0,0822 

Sumber: Data diolah penulis  

Pada Tabel 1.1 tersebut diatas dapat dilihat bahwa tingkat volume 

perdagangan pada perusahaan food and berverages diketahui bahwa rata-rata 

volume perdagangan dan saham yang tercatat pada setiap perusahaan mengalami 

perbedaan hal ini dikarenakan informasi perusahaan yang sampai ke investor 

mendapat tanggapan yang berbeda-beda. Tingkat volume yang berbeda-beda 

tersebut juga akan menghasilkan tingkat return yang yang berbeda. Apabila 

tingkat volume mengalami kenaikan maka akan menghasilkan return yang tingga. 

Seperti yang ditunjukan oleh PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk dengan kode 

emiten AISA, rata-rata volume perdangangan selama 4 tahun menunjukan nilai 

2.271.282.750 lembar saham dari rata-rata saham yang tercatat selama 4 tahun 

2.999.150.000, sehingga rasio yang dihasilkan cukup tinggi dan hal mengartikan 

bahwa saham PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. sangat diminati oleh para 

investor 
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Selain itu pada dasarnya invsetor menanamkan uangnya dalam invetasi 

ingin maksimalkan return yang diperolehnya. Maka dari itu para investor harus 

secara jeli memahami komponen-komponen return. Komponen-komponen return 

terdiri dari yield dan capital gain. Yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari 

suatu investasi. capital gain (loss) sebagai komponen kedua dari return 

merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga (saham atau 

obligasi), yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Selain 

itu para investor juga harus memahami laporan keuangan perusahaan yang akan 

menjadi sasaran investasi, karena laporan keuangan merupakan informnasi 

tentang keadaan keungan perusahaan dan dari laporan keuangan itu para investor 

dapat memberikan reaksi. 

 Selain bermanfaat bagi investor, laporan keuangan merupakan sarana 

tanggung jawab perusahaan  atas hal hal yang dilakukan dalam mengelola sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dari itu laporan keungan yang dibuat 

sebagai sarana pertanggung jawaban serta membantu dalam mengambil keputusan 

ekonomis, maka laporan keuangan tidak boleh disajikan untuk menguntungkan 

beberapa pihak atau salah satu pihak saja yang memiliki kepentingan saja. 

 Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat Ar-Rahman ayat 9 sebagai berikut: 

                   

wa-aqiimuu alwazna bialqisthi walaa tukhsiruu almiizaana 

Artinya:  

Dan tegakkanlah kesimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 

keseimbangan itu. (Q.S. Ar-Rahmaan:9) (Departemen Agama:2002) 
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 Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), 

Allah SWT telah menetapkan sistim keadilan dan keseimbangan yang diukur 

dengan neraca keadilan. Penerapan sistim adil yang dimaksud adalah tidak 

menguntungkan salah satu pihak serta larangan untuk melakukan penyimpangan 

sedikit pun dalam hal timbang-menimbang termasuk mengurangi timbangan 

tersebut.   

Sehubungan dengan ayat diatas maka pelaporan laporan keuangan 

dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang ditutupi atau tidak sembunyikan, dengan 

kata lain data yang diberikan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

memerlukan sehingga dapat membantu dalam keputusan yang terbaik termasuk 

dalam melakukan investasi. Maka dari itu penyajian laporan keuangan harus 

menggunakan full disclosure principle yang menghrauskan pengungkapan semua 

semua keadaan dan kejadian yang membuat suatu perbedaan pada pengguna 

laporan (Weygandt,Kieso,&Kimmel,2005:526). 

 Pada kenyataanya banyak perushaan yang membatasi informasi dan 

tingkat pengungkapan dari laporan keuangan. Hal ini menyebabkan informasi dari 

laporan keuangan dapat memberikan ruang untuk terjadinya perbedaan 

kepentingan terutama mengenai informasi laba, karena informasi laba sering 

digunakan sebagai ukuran untuk melihat kinerja perusahaan yang dilakukan oleh 

manajemen perushaan.  

. Perusahaan yang telah memutuskan untuk menjual sahamnya kepada 

publik harus memberikan informasi mengenai kondisi laporan keuagan 

menggunakan laporan keungan yang menunnjukan kualitas laba perusahaan 
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tersebut. Penyusuan laporan keuangan yang melibatkan manajemen perusahaan 

akan berakibat pada kualaitas laba yang dihasilkan. Pelaporan kualaitas laba yang 

disusun pihak manajemen dan tidak menunjukan kondisi yang sebenarnya maka 

hal ini akan mempengaruhi kualitas laba, sehingga kualitas laba yang dihasilkan 

akan meragukan. 

 Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai 

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). 

Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi informasi yang 

disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan 

sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau 

asimetri informasi (information asymmetric) (Haris, 2004). Asimetri antara 

manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) 

(Richardson, 1998). 

 Manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk 

mempengaruhi angka laba secara sistematis dan sengaja dengan cara memilih 

kebijakan akuntansi dan prosedur akuntansi tertentu yang bertujuan untuk 

memaksimumkan kemampuan manajer dan atau nilai pasar perusahaan (Scott, 
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2003:368). Praktik manajemen laba yang tercermin dalam perilaku oportunis 

manajemen dapat dijelaskan melalui teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976). 

Manajemen selaku agen yang berusaha lebih mengutamakan kepentingan 

pribadinya terlebih dahulu, dengan mengorbankan kepentingan pemilik selaku 

prinsipal mencerminan perilaku oportunis dari manjemen tersebut. Konflik 

kepentingan antara kedua belah pihak (manajemen dan pemilik) muncul 

dikarenakan masing-masing pihak berusaha memaksimumkan utilitasnya. Praktek 

manajemen laba yang tidak lepas dari penyusunan laporan keungan, dan 

kebijakan akuntansi demi memeperoleh laba yang diinginkan maka kita harus 

mengetahui komponen-kompenen di dalam laporan keuangan yang menjadi 

praktik manajemen laba. Berikut ini data manajemen laba yang berasal dari 

laporan keuangan tahunan teraudit perusahaan food and beverages yang terdaftar 

pada Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014, yang terlampir pada 

lampiran 1. 

 Manajemen laba merupakan hal diperhatikan karena melibatkan potensi 

pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat pihak manajemen perusahaan 

dalam rangka menarik minat investor. Manajemen laba dilakukan oleh manajer 

perusahaan dengan tujuan agar mereka dikontrak kembali untuk menjabat sebagai 

manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya (Kin Lo 2007: 1). Investor 

bersedia menyalurkan dananya melalui pasar modal disebabkan karena perasaan 

aman akan berinvestasi dan tingkat return yang akan diperoleh dari investasi 

tersebut. Return memungkinkan investor untuk membandingkan keuntungan 

aktual ataupun keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai 
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investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan. Di sisi lain, return pun 

memiliki peran yang amat signifikan dalam menentukan nilai dari suatu investasi 

(Daniati dan Suhairi 2006). 

 Dari pernyataan tentang manajemen laba yang menjelaskan bahwa 

praktik manajemen laba yang bertujuan untuk menarik investor agar menanamkan 

dananya terutama melalui pasar modal dengan adanya rasa aman serta tingkat 

returnya. Hal itu dilakukan dengan cara melakukan pemalsuan laporan keuangan 

perusahaan yang dilakukan oleh manajer tanpa diketahui sesungguhnya oleh para 

investor sehingga terjadi pembohongan informasi kepada investor akan laporan 

keuangan perusahaan tersebut. Pembohongan tersebut dalam Islam jelas 

hukumyan yaitu dosa, seperti yang telah dijelaskan pada surat An-Nur Ayat 11 

 

 

Innal-lażīna jā‘ū bil-ifki ‘uṣbatum minkum, lā taḥsabūhu syarral lakum, bal huwa 

khairul lakum, likullimri‘im minhum maktasaba minal-iśm(i), wal-lażī tawallā 

kibrahū minhum lahū ‘ażābun ‘aẓīm(un). 

Artinya:  

”Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah golongan 

kamu juga. Janganlah kamu mengira berita buruk bagikamu bahkan itu baik bagi 

kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang 

diperbuatnya. Dan barang siapa diantara meraka yang mengambil bagian yang 

terbesar (dari dosa yang yang diperbuatnya) dia mendapat azab yang besar (pula)” 

(QS An-Nur:11) ( Departemen Agama:2002)  

 

Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), 

penyebaran luas berita kebohongan yang dilakukan oleh sekolompok orang yang 
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berada ditengah kehidupan manusia. Dan yang menjadi sumber berita kebohongan 

atau pemimpin salah satu kelompok yang meyebarkan berita kebohongan tersebut, 

maka akan mendapatkan azab yang besar di akhirat nanti. Pembohongan yang 

dilakukan dalam berbisnis termasuk melanggar etika berbisnis termasuk dalam 

penyusunan laporan keuangan, hal ini sesuai dengan hadist  

ْجر   َواْبن   َوق تَْيبَة   أَيُّوبَ  ْبن   َيْحَيى َحدَّثَنِي و  اْبن   قَالَ  َجْعفَر   ْبنِ  إِْسَمِعيلَ  َعنْ  َجِميعًا ح 

ِ  َرس ولَ  أَنَّ  ه َرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  اْلعَََلء   أَْخبََرنِي قَالَ  إِْسَمِعيل   َحدَّثَنَا أَيُّوبَ   ّللاَّ

ْبَرةِ  َعلَى َمرَّ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  ّللاَّ   َصلَّى  بََلًَل  أََصابِع ه   فَنَالَتْ  فِيَها يَدَه   فَأَْدَخلَ  َطعَام   ص 

ِ  َرس ولَ  يَا السََّماء   أََصابَتْه   قَالَ  الطَّعَامِ  َصاِحبَ  يَا َهذَا َما فَقَالَ   َجَعْلتَه   أَفَََل  قَالَ  ّللاَّ

ِمن ِي فَلَْيسَ  َغشَّ  َمنْ  س  النَّا َيَراه   َكيْ  الطَّعَامِ  فَْوقَ   

  

مسلم روه  

اِمنَّ  فَلَْيسَ  َغشَّنَا َمنْ  » - وسلم عليه تعالى هللا صلى - النَّبِى ِ  قَْولِ  باب,اإليمان كتاب , مسلم صحيح  ». 

Wahaddaṡanī yahyab-nu ayyūba waqutaybatu wab-nu hujrī jamī’an ‘an 

isma’īlab-bni ja’farin qālab-nu ayyūba haddaṡanā isma’īlu qāla akhbaranīl-

‘alaau ‘an abīhi ‘an abi hurayrata anna rasūlul-Lahi shallal-Lahu ‘alayhi 

wasallama marra ‘ala ṣubrati ṭa’āmin-fa-adkhala yadahu fīhaa fanālat aṣābi’uhu 

balalā faqāla mā hadzā yā ṣāhibaṭṭa’āmi qāla aṣābathussamā u yā rasūlul-Lahi 

qāla afalā ja’altahu fawqaṭṭa’āmi kay yarāhunnāsu man ghasysya falaysa minni  

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah 

serta Ibnu Hujr semuanya dari Ismail bin Ja'far, Ibnu Ayyub berkata, telah 

menceritakan kepada kami Ismail dia berkata, telah mengabarkan kepadaku al-

Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah melewati setumpuk 

makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan 

beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya: "Apa ini wahai 

pemilik makanan?" sang pemiliknya menjawab, "Makanan tersebut terkena air 

hujan wahai Rasulullah." Beliau bersabda: ‘’ Mengapa engkau tidak meletakkan 

bagian yang basah ini di atas hingga manusia dapat melihatnya? Siapa yang 

menipu maka ia bukan dariku’.” (HR. Muslim). 
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Sehubungan dengan Hadist yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa 

pembohongan yang dilakukan dalam segala aktifitas manusia hukumnya haram. 

Islam sangat mengcam segala jenis pembohongan  dalam bentuk apapun dan 

Islam menganjurkan untuk menciptakan kepercayaan antara pihak-pihak yang 

melakukan bisnis, selain itu Islam juga menangjurkan untuk menciptakan rasa 

keadilan satu dengan yang lain serta mengajarkan rasa tanggung jawab kepada 

manusia dalam segala aktifitas. Jelas bahwa pembohongan apapun yang dilakukan 

akan mendapat dosa dari Allah SWT, maka dari itu sebaiknya kita memberikan 

informasi yang sejujur-jujurnya dan apa adanya khususnya manajer wajib 

memberikan informasi  keuangan yang sejujur-jujurnya kepada investor akan 

laporan keuangan perusahaan. Kejujuran sangatlah penting karena dengan 

kejujuran maka kepercayaan investor kepada perusahaan akan meningkat. Seperti 

yang telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya: 

 

 

Wa lā talbisul-ḥaqqa bil-bāṭili wa taktumul-ḥaqqa wa antum ta‘lamūn(a). 

Artinya: 

“Dan janganlah kamu campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan 

(janganlah) kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. “ 

(QS Al Baqarah:42) (Departemen Agama:2002) 

  

 Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), 

penyebaran luasan kebenaran yang dilakukan akan diselipkan kebohongan secara 

halus dan bila kita tidak jeli, kita tidak tahu akan kebohongan itu. Maka dari itu 

jika kita mengetahui kebohongan tersebut wajib bagi kita untuk memberikan 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN ... NAUFAL AFLAH



14 
 

kebenaran itu, apabila kita hanya diam disaat kebenaran itu dibutuhkan maka hak 

tersebut termasuk dalam penyembunyian kebenaran. 

Dengan melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. 

Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan 

(financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 

2005)., sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan 

corporate governance. Corporate governanace merupakan salah satu elemen 

kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham 

dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga memberikan suatu struktur 

yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai 

sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 

2004). 

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang 

bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. 

Pertama, dengan  memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen 

(managerial ownership) (Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan 

pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan 

manajer.  

Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh’d et al. 

(1998) dalam Pratana dan Mas’ud (2003) menyatakan bahwa investor 

institusional merupakan pihak yang dapat memonitor agen dengan 
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kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur laba 

menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan komisaris 

(board of directors). Dechow et al. (1996) dan Beasly (1996) menemukan 

hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan pelaporan 

keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris 

mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan. 

Pelaksanaan corporate governance yang baik dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku akan membuat investor merespon secara positif terhadap 

kinerja perusahaan dan meningkatkan nilai pasar perusahaan. Konsep corporate 

governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih 

transparan bagi para stakeholders. Sistem corporate governance memberikan 

perlindungan efektif bagi stockholder dan stakeholder sehingga mereka akan 

yakin memperoleh imbal hasil atas investasinya dengan benar. Corporate 

governance juga membantu menciptakan iklim kondusif demi terciptanya 

pertumbuhan yang efisien dan berkesinambungan di sektor korporasi. Berikut data 

good corporate governance yang berasal dari kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional perusahaan food and beverages yang terdaftar pada 

Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014 telampir pada lampiran 2. 

Investasi dalam pasar modal, khususnya saham, memiliki profil risiko 

dan hasil yang berbeda dengan investasi keuangan lainnya (Pontjowinoto 

2003:64). Maka dari itu setiap investor harus memahami terkait investasi apakah 

telah memberikan hasil yang baik dari rata-rata pasar. Sehingga diperlukan indeks 

harga sebagai tolak ukurnya, di Indonesia indeks harga ditunjukan dengan Indeks 
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Harga Saham Gabungan (IHSG). Indeks saham syariah yang terdapat di bursa 

efek Indonesia diwakilli oleh Jakarta Islamic Indeks (JII) dan Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI). Indeks saham syariah terus ditinjau dari berbagai aspek 

sampai dengan aspek  ketaatan syariahnya seperti yang telah dijelaskan dalam 

fatwa Dewan Syariah Nasional no 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli saham 

dan fatwa No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal, serta pedoman umum 

penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Tujuan dibentuknya JII dan ISSI 

adalah untuk menambah kepercayaan masyarakat atau investors dalam 

mealaksanakan investasi yang berbasis Islam khususnya di bidang saham. Serta 

mendukung proses transparansi dan akuntabilitas saham berbasis syariah di 

Indonesia. 

Alasan menggunakan data dari perusahaan food and beverages di Bursa 

Efek Indonesia adalah karena perusahaan food and beverage adalah suatu jenis 

perusahaan  secara terus menerus menerapkan peraturan sebagai salah satu saham 

syariah  karena dari 14 perusahaan yang terdaftar pada bursa efek Indonesia 10 

perusahaan selalu masuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada periode 

2011-2014. Perusahaan food and beverages di Indonesia dewasa ini sangat 

diminati oleh investor lokal maupun asing, seiring dengan besarnya tingkat 

konsumsi produk makanan dan minuman di Indonesia yang mencapai 51% dari 

total konsumsi makanan dan minuman di Asia Tenggara (catatan food ingrediens 

Asia) dalam (sucofindo.co.id diakses pada 23 Januari 2016 pukul 14.33 WIB). 

Oleh karena itu, perusahaan food and beverages dipilih untuk dikaji dalam 

penelitian ini. 
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1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dilakukan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah  volume perdagangan secara parsial berpengaruh terhadap 

pendapatan saham syariah  food and beverages yang listing di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2014? 

2. Apakah manajemen laba secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan 

saham syariah  food and beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2011-2014? 

3. Apakah good corporate governance secara parsial berpengaruh 

pendapatan saham syariah  food and beverages yang listing di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2014? 

4. Apakah volume perdaganngan, manajemen laba, dan good corporate 

governance secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan saham 

syariah food and beverages yang listinng di Bursa Efek Indonesia pada 

tahun 2011-2014? 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan terhadap return 

saham pada perusahaan food and beverages yang listing di Indeks Saham 

Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen laba terhadap return saham 

pada perusahaan food and beverages yang listing di Indeks Saham 

Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014. 

3. Untuk menganalisis pengaruh good corporate governance terhadap 

return saham pada perusahaan food and beverages yang listing di Indeks 

Saham Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014. 

4. Untuk menganalisis pengaruh volume perdagangan, manajemen laba dan 

good corporate governance secara bersama-sama terhadap return saham 

pada perusahaan food and beverages yang listing di Indeks Saham 

Syariah Indonesia pada tahun 2011-2014 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini: 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini dapat memberi informasi dan pengetahuan  kepada investor 

untuk memperdiksi faktor-faktor internal perusahaan terhadap 

keuntungan atas saham yang ditanamkan oleh investor pada perusahaan 

yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia, ditinjau dari faktor 

volume perdagangan, earning management, serta corporate governance 

dalam memprediksi return saham. 

2. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

penelitian pasar modal khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap return saham. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN ... NAUFAL AFLAH



19 
 

 
 

3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan 

pengetahuan ilmu ekonomi tentang pasar modal, terutama dalam hal 

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi return saham pada perusahaan 

di Indeks Saham Syariah Indonesia . 

1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan skripsi ini dibagi menahdi beberapa bagian, yaitu: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bagian pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang penelitian 

yang berisi tentang fenomena-fenomena yang terkait dengan judul 

penelitian kemudian dirumuskan rumusan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian yang dilakukan manafaat penelitian dan 

sistematika penulisan penelitian 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab dua berisi tentang landasan teori yang berkaitan permasalahan yang 

telah dirumuskan. Selain itu juga membahas mengenai penelitian 

sebelumnya yang dapat mendukung penelitian ini 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian ini, yaitu tentang pendekatan penelitian ruang 

lingkup penelitian, jenis, sumber, dan prosedur pengumpulan data serta 

metode dan teknik analisis. 
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BAB 4 : PEMBAHASAN 

 Penelitian serta analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. 

Hasil-hasil statistik serta analisis menyeluruh atas penelitian yang 

dilakukan. Hasil-hasil statistik diinterprestasikan dan  pembahasan dikaji 

secara mendalam hingga tercapai hasil dari analisis dari penelitian. 

BAB 5 : KESIMPULAN 

Kesimpulan analisis penelitian yang telah dilakukan, berbagai keterbatsan 

pada penelitian ini, serta saran-saran yang berguna baik hak yang 

memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Landasan Syariah Dalam Muamalah 

Islam merupakan agama yang bersifat universal serta dalam agama Islam 

itu sendiri merupakan agama yang lengkap dalam memberika tuntuna dan panduan 

dalam kehidupan manusia. ( Nurul Huda 2010:1).  Ajaran agama Islam tidak hanya 

mengajarkan pada umat untuk beribadah kepada Allah SWT. Islam merupakan 

sistim kehidupan yang harus dijalankan manusia di bumi ini karena manusia adalah 

sebgai khalifah Allah SWT yang menciptakan kesejahteraan hidup umat manusia, 

seperti yang tertuang dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Luqman ayat 

20 sebagai berikut: 

                           

                              

Alam tarau annallāha sakhkhara lakum mā fis-samāwāti wa mā fil-ardi wa 

asbaga ‘alaikum ni‘amahū ẓāhirataw wa bāṭinah(tan), wa minan-nāsi may yujādilu 

fillāhi bigairi ‘ilmiw wa lā hudaw wa lā kitābim munīr(in). 

 

Artinya :  

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang 

ada di langit dan apa yang di bumi untuk (kepentingan) mu dan menyempunakan 

nikmat-Nya untuk lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah 

tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau pentujuk dan kitab yang memberi 

penerangan.” (QS Luqman: 20) (Departemen Agama:2002) 
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Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), Allah 

SWT telah menurukan nikmat-nikmat-Nya serta nikmat tersebut telah 

disempurnakan nikmat itu baik yang bersifat materi maupun non materi. Nikmat 

tersebut hanya bersifat sementara dan Allah berkuasa mencabut nikmat tersebut, 

namun banyak manusia memiliki cara yang berbeda dalam mensyukuri nikmat 

tersebut. Ada yang patuh adapula yang memabantah tanpa dasar ilmu pengetahuan 

serta buku-buku yang dapat memberi penerangan kepada kebanaran. 

Usaha manusia di muka bumi ini haruslah menciptakan kesejahteraan 

hidup bagi umat manusia yang lain dari segala aspek kehidupan sosial, politik, 

budaya dan ekonomi. Dalam konteks ini kesejahteraan yang dibahas adalah dari 

aspek ekonomi, dalam Islam kegiatan ekonomi yang dianjurkan adalah kegiatan 

bisnis dan investasi.kegiatan ekonomi ini merupakan salah satu bentuk muamalah. 

Muamalah memiliki pengertian hubungan antar manusia, jadi segala 

sesuatu yang berkaitan dengan hubungan sosial antar manusia diluar ibadah. Fungsi 

dari muamalah ini sebagai aturan main untuk manusia dalam rangkan menjalankan 

fungsi sosialnya di muka bumi ini. ( Nurul Huda 2010:2). Kegitan ekonomi yang 

merupakan bentuk dari muamalah dari sistim Islam, maka kaidah fiqh yang 

digunakan dalam kegiatan ekonomi ini adalah kaidah fiqh muamalah yang 

digunakan untuk mengidentifikasi setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh 

setiap manusia. Kaidah fiqh muamalahnya yaitu:  

  
َ
ْصُل ِفى اأْل

َ
ُْل لََعَ اتلىْحرىيْمى اأَل ِلى ْشَياءى اإْلى بَا َحة َحَّتى يَُد لى ادْلى  

“aṡlu filmua‟malāti ilibāḥatu ilā ayyadulla dalīlun a‟la taḥrīmihā” 
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Artinya: 

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan 

mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas 

makna lainnya.” 

 

2.1.2 Saham Syariah 

Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal terhdap 

perusahaan, atas penyertaan modal tersebut investor berhak mendapat bagian hasil 

dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil 

dari penyertaan modal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Menurut 

DSN MUI NO 40 tahun 2003, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu 

perusahaan yang memenuhi kriteria-kriteria syariah dan tidak memiliki hak- hak 

istimewa. Fatwa Dewan Syariah Nasional  MUI NO 40/DSN-MUI/X/2003 kriteria-

kriteria perusahaan yang menerbitkan saham syariah yang jenis kegiatan usaha 

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain: 

a. Tidak termasuk dalam perjudiaan dan permainan yan tergolong judi atau 

perdagangan yang dilarang 

b. Tidak termasuk lembaga keuangan konvesional (ribawi), termasuk 

perbankan dan asuransi konvensional. 

c. Tidak termasuk produsen, distributor, serta pedagang makanan dan 

minuman yang haram. 

d. Tidak termasuk produsen, distributor, dan atau penyedia barang-barang 

ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 
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e. Melakukan investasi pada perusahaan yan pada saat transaksi tingkat 

hutang perusahaan kepada lemabaga keuangan ribawi lebih dominan 

dari modalnya. 

Dalam perdagangan saham syariah juga harus dilakukan sesuai dengan 

prinsip-prisnip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, 

manipulasi dan tindakan lain yang mengandung unsur dharar, gharar, riba maisir, 

risywah, maksiat dan kezhaliman, taghrir, ghisysy, najsy, ihtikar, ba’i al-ma’dum 

talaaqqi al-rukban, ghabn, riba dan tadlis. Hal ini sesuai dalam Firman Allah SWT 

dalam Al-Quran surat Al-Nisa ayat 29 yang berbunyi: 

 

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-

Bāţili 'Illā 'An Takūna Tijāratan `An Tarāđin Minkum Wa Lā Taqtulū 

'Anfusakum  'Inna Allāha Kāna Bikum Raĥīmāan 

 

Artinya: “ Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan 

(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali berupa perdagangan 

yang dilandasi atas sukarela diantara kalian.” (QS An-Nisa: 29) 

(Departemen Agama:2002) 

  

Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), hal 

yang dibicarakan dalam ayat tersebut adalah cara memperoleh harta melalui upaya 

masing-masing manusia. Kelemahan manusia tercermin dari gairahnya yang 

melampui batas untuk mendapatkan gemerlap duniawi. Pada ayat ini Allah SWT 

menjelaskan bahwa setiap manusia yang hendak memperoleh harta yang 
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merupakan sarana kehidupan tidak diperkenankan melalui cara yang tidak sesuai 

syariat agama tetapi hendaklah memperoleh harta dengan jalan yang sesuai dengan 

syariat agama Islam salah satunya kerelaan antara dua belah pihak. 

Dikaitkan dengan tafsir yang telah dijelaskan diatas bahwa transaksi jual 

beli saham yang dilakukan oleh pelaku pasar modal harus sesuai dengan syariat 

agama, tidak boleh dilakukan dengan cara yang batil atau jelek salah satunya 

melakukan penipuan demi mendapat keuntungan yang lebih. Selain itu kerelaan 

kedua belah pihak dalam akad yang dilakukan juga salah satu syarat wajib dalam 

melakukan perdagangan saham dan tidak ada pembohongan informasi yang 

dilakukan salah satu pihak.  

2.1.3 Volume Perdagangan (Trading Volume Activity) 

Volume perdagangan saham adalah banyaknya lembar saham suatu emiten 

yang diperjualbelikan di pasar modal setiap hari bursa dengan tingkat harga yang 

disepakati pihak penjual dengan pembeli melalui perantara dengan satuannya yaitu 

lot. Banyaknya 1 lot lembar saham berjumlah 100 lembar saham. Volume 

perdangangan saham merupak hal terpenting bagi investor, karena volume 

perdagangan mengandung informasi suatu saham yang diperjualbelikan di pasar 

modal. Bagi pihak investor, sebelum melakukan investasi atau penanaman modal 

pada suatu saham di pasar modal hal terpenting yang harus diperhatikan adalah 

tingkat likuiditas efek tersebut (Wahyu dan Andi,2005). 

 Selain itu volume perdagangan saham dipergunakan untuk mengukur 

pengetahuan pemodal individu terhadap informasi yang dikeluarkan oleh pihak 

perusahaan dan menggunakannya dalam pembelian atau penjualan saham sehingga 
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akan mendapat keuntungan diatas normal. Volume perdagangan ini seringkali 

dijadikan tolak ukur untuk mempelajarai informasi dan dampak dari berbagai 

kejadian. Volume perdagangan juga merupakan suatu indikator likuiditas saham 

atas infortmsi yang ada di dalam pasar modal. Dari adanya reaksi informasi yang 

ditimbulkan maka akan tercipta kegiatan perdagangan saham yang akan 

menyebabkan volume perdagangan berubah-ubah setiap hari. Tinggi rendahnya 

volume perdagangan dapat dipengaruhi berbagai faktor-faktor, seperti kinerja 

perusahaan, kondisi ekonomi, kebijakan dewan direksi atas invetasi lain laju inflasi, 

permintaan dan penawaraan serta kemampuan analisi efek harga saham itu sendiri 

( Vira Rahayu, 2010). 

Menurut Husnan et al. (1996) aktivitas volume perdagangan digunakan 

untuk melihat apakah investor individual menilai informasi tertentu mampu 

membuat keputusan perdagangan diatas keputusan perdagangan yang normal. 

Ukuran tersebut tidak memisahkan pembelian dengan keputusan. Saham yang aktif 

dalam perdagangan sudah pasti memiliki volume perdagangan yang besar dengan 

volume yag besar maka return  yang dihasilkan juga tinggi ( Chordia, 2000). Untuk 

menghitung volume perdagangan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝑷𝒆𝒓𝒅𝒂𝒈𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏 𝒊, 𝒕 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒅𝒂𝒈𝒂𝒏𝒌𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝒕

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒊 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝒕
… (𝟐. 𝟏) 

2.1.4 Manajemen Laba (Earning Management) 

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba   

Laba merupakan dasar pertimbangan bagi investor dalam mengukur 

kinerja manajemen serta mengambil keputusan investasi tanpa mempertimbangkan 
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prosedur yang digunakan dalam menghasilkan informasi. Hal tersebut akan 

mendorong untuk melakukan manajemen laba. Menurut Scott (2003:368), 

manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat 

memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan. Manajemen laba dapat 

dipandang menurut dua perspektif, antara lain: 

1. Contracting Perspective 

Manajemen laba dapat digunakan sebagai jalan untuk melindungi 

perusahaan dari kejadiankejadian yang tidak terduga sebagai konsekuensi 

atas kontrak yang tidak lengkap. 

2. Financial Reportimg Perspective 

Manajemnen laba memungkinkan manajer untuk memengaruhi nilai pasar 

dan saham perusahaan. Menurut Davidson, Stickey dan Weil (1987) 

Earning management is the process of taking deliberate steps within the 

constrains of generally accepted accounting principles to bring about 

desired level of reported earnings. (Manajemen laba merupakan proses 

untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-batas prinsip 

akuntansi berterima umum untuk menghasilkan tingkat yang diinginkan dari 

laba yang dilaporkan). 

2.1.3.2 Faktor Pendorong Manajemen Laba  

Menurut Scott (2003:277-278) faktor pendorong laba, antara lain: 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Manajer perusahaan dengan rencana bonus akan lebih memlih proses 

akuntansi yang menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode 
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sekarang. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang 

memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Jika besarnya bonus 

tergantung pada laba bersih, maka manajer memliki kemungkinan untuk 

meningkatkan bonus dengan cara melaporkan laba bersih setinggi mungkin. 

2. Political Cost Hypothesis 

semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan dengan laba yang tinggi,pemerintah akan segera mengambil 

tindakan, misalnya mengenakan peraturan antitrust, menaikan pajak 

pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 

3. Debt Convident Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan 

laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pendanaan pihak 

eksternal. 

Menurut Bryshaw dan Eldin (1989) menumukan bukti bahwa alasan 

manajemen melakukan manajemen laba adalah: 

1. Skema kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan kinerja 

perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan. 

2. Fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi 

pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara 

langsung. 
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2.1.3.3 Motivasi Manajemen Laba 

   Menurut Scott (2003:378-383) terdapat beberapa motivasi manajemen 

laba, antara lain: 

1. Bonus Purposes 

Manajer yang memliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara opotunitik untuk melakukan manajemen laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini.  

2. Political Motivation  

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung  mengurangi laba yang 

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah 

menetapkan perturan yang lebih ketat. 

3. Motivasi pajak 

Pajak merupakan salah satu alasan utama perusahaan mengurangi laba 

bersih yang dilaporkan. 

4. Pergantian CEO (Chief Executive Officer) 

Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang 

mendekati masa pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang 

berhasil memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO 

baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya. 

5. Penawaran saham perdana (IPO) 

Manajer perusahaan yang going public melakukan earning management 

untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan 
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mendapatkan respon pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai 

sinyal dari nilai perusahaan. 

6. Motivasi pasar modal 

Misalnya untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki 

perusahaan kepada investor dan kreditor. Banyak cara yang dapat 

dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi waktu, jumlah, atau makna 

transaksi dalam pelaporan keuangan dengan melakukan pemilihan metode 

akuntansi dan accounting judgment (Merchant dan Rockness, 1994), yang 

dikutip oleh Sari (2005). 

7. Motivasi politik 

Aspek politis ini tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya 

perusahaan besar dan industri strategis karena aktivitasnya melibatkan 

hajat hidup orang banyak. 

2.1.3.4  Pola Manajemen Laba 

Pola manajemen laba menurut Scott (2003:383-384) dapat dilakukan 

dengan cara : 

1. Taking a bath 

Terjadinya taking a bath pada periode stress atau reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus melaporkan laba yang 

tinggi, manajer dipaksa untuk melaporkan laba yang tinggi, 

konsekuensinya manajer akan menghapus aktiva dengan harapan laba 

yang akan datang dapat meningkat. Bentuk ini mengakui 

adanya biaya pada periode yang akan datang sebagai kerugian pada 
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periode berjalan, ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan tidak 

dapat dihindari pada periode tersebut.Untuk itu manajemen harus 

menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan biaya yang akan 

datang pada saat ini serta melakukan clear the desk, sehingga laba yang 

dilaporkan di periode yang akan datang meningkat. 

2. Income minimization 

Bentuk ini mirip dengan ”taking a bath”, tetapi lebih sedikit ekstrim, yakni 

dilakukan sebagai alasan politis pada periode laba yang tinggi dengan 

mempercepat penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan 

mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada saat profitabilitas 

perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat perhatian 

secara politis, kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan atas 

barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan dan pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan, hasil akuntansi untuk biaya eksplorasi. 

3. Income maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonus yang lebih besar. Perencanaan bonus yang didasarkan pada 

data akuntansi mendorong manajer untuk memanipulasi data akuntansi 

tersebut guna menaikkan laba untuk meningkatkan pembayaran bonus 

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba menurun. Perusahaan 

yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang mungkin akan 

memaksimalkan pendapatan. 
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4. Income smoothing 

Bentuk ini mungkin yang paling menarik. Hal ini dilakukan dengan 

meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal, 

terutama bagi investor karena pada umumnya investor lebih menyukai laba 

yang relatif stabil. 

2.1.3.5  Model Dan Mendeteksi Manajeman Laba 

Manajemen laba biasanya diteliti dengan cara peneliti membentuk 

hipotesis dimana manajemen laba kemungkinan bisa muncul dan menguji 

kemungkinan tersebut dengan metode yang tepat. Secara umum ada tiga 

pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008: 211) yaitu : 

1. Model berbasis aggregate accrual yaitu model yang digunakan untuk 

mendeteksi aktivitas rekayasa ini dengan menggunakan discretionary 

accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini dikembangkan oleh 

Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), Dechow, Sloan dan 

Sweeney (1995). 

2. Model yang berbasis specific accruals yaitu pendekatan yang menghitung 

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan 

keuangan tertentu dari industri tertentu pula, misalnya cadangan kerugian 

piutang dari industri asuransi. Model ini pertama kali dikembangkan oleh 

McNichols dan Wilson (1988). 

3. Model berbasis distribution of earnings after management yaitu 

pendekatan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap 

komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor-faktor yang 
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mempengaruhi pergerakan laba. Model ini pertama kali dikembangkan 

oleh Burgtahler dan Dichev (1997). 

Dari ke tiga model diatas yang paling tepat dan akurat untuk mendeteksi 

manajeman laba adalah model aggregate accrual. Hal ini dikarenakan aggregate 

accrual banyak digunakan dalam akuntansi yang berbasi akrual yang banyak 

digunakan dalam dunia usaha. Agrgregate accrual ini memiliki beberapa model 

untuk mendeteksi manajemen laba, model tersebut antara lain: 

1. Model Healy (1985)  

Model Healy mendeteksi manajemen laba dengan menghitung nilai total 

akrual yang mengurangi laba akuntansi yang diperoleh selama satu periode 

tertentu dengan arus kas operasi periode yang bersangkutan. Perhitungan 

nondiscreationary accruals model Healy dengan membagi rata-rata akrual 

denga total aktiva periode sebelumnya. 

NDA t=  
1

∑𝑡
𝑛 (

𝑇𝐴𝑡

𝐴𝑡−1
)..................................................................................(2.2) 

Keterangan: 

NDAt  : nondiscretionary accruals dalam tahun t 

n         : jumlah tahun dalam periode estimasi 

t  : total tahun periode evaluasi 

TAt : total akrual pada tahun t 

At-1 : total aktiva pada akhir tahun t-1 

  

2. Model DeAngelo (1986) 

 Model DeAngelo mengukur manajemen laba dengan nondiscretionary 

accrual, yaitu dihitung dengan menggunakan total akrula akhir oeriode 

yang diskala denga total aktiva periode sebelumnya.  
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NDAt =
𝑇𝐴𝑡−1

𝐴𝑡−2
  ........................................................................................(2.3) 

 

Keterangan:  

TAt-1 : total akrual pada tahun t-1 

At-2 : total aktiva pada tahun t-2  

 

3. Model Jones 

Model jones tidak lagi menggunakan asumsi bahwa discretionary 

accrual adalah konstan. Model ini menggunakan dua asumsi sebagai 

dasar pengembangan yaitu akrual periode berjalan ( current accruals) 

dan gross property, plant, and equipment. Secara implisit model Jones 

mengasumsikan bahwa pendapat merupakan nondiscretionary. Apabila 

lab dikelola dengan menggunakan pendapatan discretionary accruals, 

maka model ini akan menghapus bagian laba yang dikelola untuk  proksi 

discretionary accrual. 

 NDAt = 𝛼1 (
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
)   .................................(2.4) 

Keterangan : 

∆REVt  : selisih antara pendapatan tahun t dengan pendapatan tahun 

t-1 

PPEt  : Plant, property, equipment (aktiva teteap kotor) pada akhir  

   tahun t 

At-1  : total aset pada akhir tahun t-1 

𝛼1 𝛼2𝛼3            : parameter perusahaan spesifik . 

Nilai 𝛼1 𝛼2𝛼3 diperoleh dengan menggunakan model periode estimasi  

 

sebagai berikut: 
𝑇𝐴𝑡

𝐴𝑡−1
=  𝛼1 (

1

𝐴𝑡−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
)+ εt......................................(2.5) 

Keterangan: 

TAt  :  total akrual dari tahun t 
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εt      : residual 

 

4. Modified Jones Model ( Dechow, Sloan dan Sweeney, 1995) 

Modified Jones Model merupakan modifikasi dari model Jones yang 

didesain untuk mengestimasi kecederungan untuk menggunakan 

perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan 

discretionary accrual ketika discretion melebihi pendapatan. Sama 

halnya dengan model manajemen laba berbasis aggregate accruals yang 

lain, model ini menggunakan discretionary accrual sebagai proksi 

manajemen laba. 

Dalam perhitungan Jones (1991), perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan total laba akrual, kemudian memisahkan antara 

nondiscretionary accrual dengan discretionary accrual. 

Total akrual dihitung dengan selisih antara net income dengan cash flow 

operation yang dirumuskan sebagai berikut (Sook, 1998):  

   TAit  = NIit – CFOit ............................................................................ (2.6)  

Keterangan :  

TAit   = total akrual perusahaan I pada tahun t  

NIit                     = laba bersih (net income) perusahaan I pada tahun t  

CFOit   = kas dari operasi (cash flow operation) perusahaan pada  

tahun t  

 

Total  akrual  (TAit)  sendiri  juga  merupakan  penjumlahan 

dan nondiscretionary accrual dengan discretionary accrual dengan 

persamaan sebagai berikut :  
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TAit = NDAit + DAit ................................................................................. .......(2.7)  

   Keterangan:  

   TAit   = total akrual perusahaan i pada tahun t  

   NDAit  = nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t  

   DAit  = discretionary accrual perusahaan i pada tahun t  

   

Total akrual kemudian dirumuskan oleh Jones (1991) yang dimodifikasi 

oleh Dechow et al (1995) sebagai berikut :  

 TAit/Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔREVit/Ait-1) + β3(PPEit/Ait-1) + 

εit…………………......................................................................……(2.8)  

   Keterangan :  

                 TAit    = total akrual perusahaan I pada tahun t  

   ΔREVit = pendapatan perusahaan I pada tahun t dikurangi pendapatan  

            tahun t-1   

                  ΔRECit = piutang perusahaan I pada tahun t dikurangi piutang tahun  

                                      t-1  

     PPEit    = aktiva tetap perusahaan I pada tahun t  Ait-1  = total aktiva   

perusahaan I tahun t-i  εit  = eror term perusahaan I tahun t  

perhitungan untuk nondiscretionary accrual menurut  

model jones yang dimodifikasi kemudian dirumuskan  

sebagai berikut :  

 

NDAt = 𝛼1 (
1

𝐴𝑡−1
) + 𝛼2 (

∆𝑅𝐸𝑉𝑡−∆𝑅𝐸𝐶𝑡

𝐴𝑡−1
) + 𝛼3(

𝑃𝑃𝐸𝑡

𝐴𝑡−1
).............................(2.9) 

Dimana : 

∆𝑅𝐸𝐶𝑡 ∶ selisih piutang bersih tahun t degang piutang bersihg tahun t

− 1  

Dalam penelitian ini, discretionary accrual (DA) dihitung dengan 

menggunakan modified Jones model karena dapat mendeteksi manajemen laba 

yang paling baik dibanding dengan model-model aggregate accrual lainnya ( 

Dechow et al. Dalam Midiastuty dan Machfoedz (2003)).  
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2.1.5 Good Corporate Governance 

2.1.5.1.  Definisi Good Corporate Governance 

Perspektif teori keagenan adalah upaya penciptaan mekanisme kontrak 

efisien yang timbuk karena adnaya konfilk kepentingan diantara stakeholder 

(investor, kreditur, regulator, dan manajer). Adanya perbedaan kepentingan antara 

kedua belah pihak tersebut melahirkan perlunya corporate governance untuk 

menjamin tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Juanda,2009). 

Di Indonesia, konsep Good Corporate Governance ini mulai banyak 

diperbincangkan pada pertengahan tahun 1998, yaitu saat krisi ekonomi tahun 1997 

yang melanda Indonesia. Dampak dari krisis ini adalah banyak perusahaan yang 

tidak dapat bertahan, hal ini dikarenakan pertumbuhan yang dicapai tidak 

berlandaskan prinsip n  pengelolaan perusahaan yang sehat.  

Istilah tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan terjemahan dari 

corporate governance. Kata governance berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu 

gouvernance yang berarti pengendalian (control) atau regulated dan dapat 

dikatakan sebagai suatu keadaan yang berada dalam kondisi yang terkendali 

(Subroto, 2005). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), 

pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola perusahaan), 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Menurut 

cadbury committe yang pertama kali memperkenalkan istilah corporate governance 
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mendefinisikan corporate governance sebagai: “A set of rules that define the 

relantionship between shareholders, managers, creditors, the goverment, 

employees and other internal and external stakeholder in respect to their rights and 

responibilities”. 

Definisi di atas menjelaskan bahwa GCG adalah suatu prinsip yang 

mengarahkan keseimbangan antara wewenang dan kekuatan pada perusahaan 

dalam mengendalikan perusahaan secara baik dan sehat yang merupakan tanggung 

jawab dari stakeholders pada umumnya. Menurut Australia Stock Exchange (ASE), 

mendefinisikan corporate governance adalah: “is the system by which compainers 

are direct and managed. It influences how the objective of the company set 

achieved, how risk is monitored and assessed, and an how perfomnce is optimised.” 

Definisi di atas menjelaskan bahwa corporate governance adalah sebbagai 

sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan dalam menentukan sasaran usaha, 

serta memahami dan memantau risiko usaha tersebut guna mencapai kinerja usaha 

yang optimal. Menurut Ho dan Wong (2001), corporate governance dipandang 

sebagai cara efektif untuk menggambarkan hak dan tanggung jawab masing-masing 

kelompok stakeholder dalam sebuah perusahaan dimana transparasi merupakan 

indikator utama standar corporate governance dalam sebuah ekonomi. Selanjutnya 

Ho dang Wong (2001) menjelaskan corporate governance merupakan suatu bentuk 

kontrol terhadap masalah agen dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai 

dengan harapan pemegang saham. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dalam penelitian ini 

pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang 
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mengatur suatu mekanisme pengendalian perusahaan berdasarkan kinerja dan 

etika-etika yang ditujukan untuk mengatur hubungan stakeholder dan manajemen 

guna mengurangi konflik kepentingan berdasarkan hak dan tanggung jawab untuk 

mncapai konerja usaha yang optimal. 

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer 

tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek 

yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan 

oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para 

manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance 

diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan 

(agency cost). 

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaaan corporate goveranance 

adalah boards of directors (dewan pengurus perseroan). Boards of directors adalah 

sekelompok individual yang dipilih yang memilik tanggung jawab untamanya 

adalah bertindak atas kepentingan pemilik dengan secara formal memonitor dan 

mengendalikan esekutif puncak perusahaan, yang diklasifikasikan menjadi 

insiders, related, outsides, and outsiders.(Tunggal, 2007) 

Menurut FGCI (2002), terdapat 2 sistem yang berkaitan dengan bentuk 

dewan  dalam perusahaan, yaitu one tier system dan two tairs system. Sistem satu 

tungkat ini perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi yang pada umumnya 

kombiansi dari manajer dan pengurus senior. Negera - negara yang menerapkan 
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sistem satu tingkat ini misalnya Amerika Serikat dan Inggris. Berikut adalah bentuk 

sistem satu tingkat 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Struktur Boards of Directors dalam One Tier System 

(sumber: FCGI, 2002) 

   

Dalam sistim satu tingkat perusahaan hanya memiliki satu dewan direksi 

yang pada umunya kombinasi antara manajer atau pengurus senior (Direktur 

Esekutif) dengan direktur independen yang mempinyai prinsip bekerja paruh waktu 

saja atau sering disebut dengan direktur non esekutif. Dalam sistem dua tingkat 

perusahaan mempunyai 2 badan terpisah yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) 

dan dewan manajemen ( dewan direksi). Berikut ini bentuk sistem 2 tingkat: 

 

 

 

  

 

Gambar 2.2 

 

Struktur Boards of Directors dalam Two Tier System 

(sumber: FCGI, 2002) 
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Dalam sistim dua tingkat yang dianut oleh negara eropa, perusahaan 

mempunyai dua badan yang terpisah yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. 

Dewan direksi merupakan dewan yang mengelola dan mewakili perusahaan 

dibawah pengarahan dan pengawasan dewan komisaris. Dalam hal ini dewan 

direksi bisa diangkat dan di berhentikan oleh dewan komisaris setiap waktu. Dewan 

direksi juga harus memberika informasi kepada dewan komisaris terkait kinerja 

perusahaan sehingga dewan komisaris bisa bertanggung jawab dan mengawasi 

tugas-tugas manajemen.  

Menurut Arifin (2005), Indonesia menganut sistem dua tingkat yang 

berarti bahwa komposisi pengurus pada perseroan terbagi menjadi 2 fungsi yaitu 

fungsi esekutif yang dijalankan oleh dewan direksi dan fungsi pengawasan yang 

dijalankan oleh dewan komisaris.    

2.1.5.2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance  

Utama (2003) dalam Herawaty (2008) prinsip-prinsip corporate 

governance yang diterapkan memberikan manfaat antara lain: 

1. Meminimalkan Agency Cost 

yaitu suatu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai 

akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. 

2. Meminimalkan Cost Of Capital 

yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik tadi 

menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumebr daya yang 

dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring turunnya tingkat 

resiko perusahaan. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN ... NAUFAL AFLAH



42 
 

3. Meningkatkan Citra Perusahaan 

4. Meningkatkan Nilai Perusahaan Yang Dapat Dilihat Dari Cost  

 Of Capital Yang Rendah. 

5. peningkatan kinerja keungan dan presepsi stakeholder terhadap 

masa depan perusahaan yang baik. 

Selain itu menurut FCGI (2001) ada beberapa manfaat antara lain:  

1. meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, menigkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholders. 

2. mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah 

dan tidak rigid yang pada akhirnya akan meningktakan corporate 

value. 

3.  mengembalikan keparcayaan investor untuk menanamkan 

modalnya di indonesia. 

4. pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan sharehilders value dan deviden. 

Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN 

terutam dari hasil privatisasi. 

Good Corporate Governance mempunyai 5 (lima) macam tujuan utama. 

Kelima tujuan tersebut adalah (OECD,2004): 

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham. 
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2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders non 

pemegang saham. 

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham. 

Peningkatan nilai perusahaan antara lain ditandai oleh peningkatan 

nilai modal sendiri. 

4. Meningkatkan efektivitas kerja dewan direksi dan manajemen 

perusahaan. 

5. Meningkatkan mutu hubangan boards of director dengan manajemen 

senior perusahaan.   

Dalam menerapkan nilai-nilai Tata Kelola Perusahaan, Perseroan 

menggunakan pendekatan berupa keyakinan yang kuat akan manfaat dari 

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Berdasarkan keyakinan  yang kuat, 

maka akan tumbuh semangat yang tinggi untuk menerapkannya sesuai standar 

internasional. Guna memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan diterapkan secara 

konsisten di seluruh lini dan unit organisasi, Perseroan menyusun berbagai acuan 

sebagai pedoman bagi seluruh karyawan. Selain acuan yang disusun sendiri,  

Perseroan juga mengadopsi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dalam hal penerapan prinsip GCG harus disadari bahwa penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang baik hanya akan efektif dengan adanya asas kepatuhan 

dalam kegiatan bisnis sehari-hari, terlebih dahulu diterapkan oleh jajaran 

manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan. Melalui penerapan yang 

konsisten, tegas dan berkesinambungan dari seluruh pelaku bisnis. 
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2.1.5.3. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance 

Dalam konteks tumbuhnya penerapan Good Corporate Governance 

khususnya di Indoenesia, Organization for Economic Corporation and 

Development (OECD) sudah mengembangkan prinsip-prinsip good corporate 

goveranance yang dapat diterapkan oleh semua negara dan telah disesuaikan oleh 

budaya, keadaan dan tradisi karena prinsip yang dihasilkan bersifat fleksibel. 

Prinsip-prinsip ini menjadi acuan oleh pemerintah untuk membuat suatu regulasi 

atau framewoek dalam penerepan good corporate governance. Selain itu prinsip ini 

juga menjadi pedoman bagi perusahaan dalam pengelolaan perusahaan yang baik 

untuk peningkatan nilai perusahaan dan keberlangsungan perusahaan itu sendiri. 

Prinsip-prinsip good corporate governance antara lain: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 2.3 

Sumber: ( Memahami Konsep Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat, 

A.H.Rahadian) 
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Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI,2001) sebuah organisasi 

profesional non pemerintah menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut: 

1. Fairness  

Perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, terutam kepada pemegang 

saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan keterbukaan informasi 

yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdangangan 

saham oleh pihak dalam. 

2. Transparency 

Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan 

tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam 

pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas 

perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keutungan perusahaan. 

3. Accountability 

Tanggung jawab manajemen melalui pengawasan yang efektif berdasarkan 

balance of power antara manajer, pemegang saham, dewan komisaris, dan 

auditor. Merupakan bentuk pertanggungjawaban manajeman kepada perusahaan 

dan para pemegang saham. 

5. Responsibility 

Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan 

kerja sama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan 

lainnya dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan yang 

sehat dari aspek keuangan. 
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2.1.5.4. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang menjelaskan 

bahwa institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat 

berupa institusi pemerintah, swasta, asing, dan domestik (Widarjo 2010:25). 

Investor institusional tidak jarang menjadi pemilik mayoritas saham pada suatu 

perusahaan. Pihak investor intitusional diyakini memiliki sumber daya yang lebih 

besar dan mampu melaksanakan pengawasan yang baik terhadap kinerja pihak 

manajemen dari suatu perushaan.  

Kepemilikan intitusonal memiliki peranan yang penting dalam mengatasi 

dan meminimalkan konflik keagenan yang terjadi diantara manajer dan pemegang 

saham. Keberadaan investor institusi diyakini mampu melakukan monitoring 

terhadap keputusan yang dilakukan oleh pihak manajer dalam kegiatan perusahaan 

sehingga tidak ada suaru keputusan yang menguntungkan salah satu pihak ( Jensen 

dan Meckling:1976). Kepemilikan institusional dapat mengurangi agency cost 

dengan cara melakukan pengawasan, hal ini dikarenakan dengan keterlibatan pihak 

institusional dalam melakukan pengawasan akan meningkatkan kinerja-kinerja 

manajer.  

Semakin besar kepmilikan institusional maka akan besar kekuatan voting 

power dalam mengawasi kinerja manajer. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak 

institusi ini akan berakibat pada meningkatkanya nilai perusahaan dan reputasi 

manajer sehingga akan memberikan keuntungan kepada para investor untuk 

mendapatkan pengembalian akan investasinya ( Patricia, 2014).  
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2.1.5.5. Kepemilikan Manajerial 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) pemisahan kepemilikan dan 

pengawasan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan 

pihak manejemen. Benturan tersebvut akan terus meningkat seiring dengan 

keinginan manajer untuk memakmurkan kepentingan diri sendiri. Struktur 

kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilkan oleh pihak manajemen yang 

secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Pengukurnya dihitung melalui 

besarnya porsi kepemilikan pihak manajemen pada akhir tahun yang disajikan 

dalam bentuk persentase (Yadnyana dan Wati, 2011). 

Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial rendah maka intensif 

terhadap kemungkinan terjadinya perilaku yang menguntungkan diri sendiri atau 

opurtunis akan meningkat. Adanya kepemilikan manajerial akan menyelaraskan 

kepentingan antara pihak ekstrenal dengan pihak manajemen ( Jensen dan 

Meckling, 1976). Manajer mendapat kesempatan untuk ikut serta dalam 

kepemilikan saham dengan tujuan untuk menyetarakan dengan pemegang saham. 

Penyetaraan yang terjadi ini bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan antara 

manajer dengan pemegang saham, sehingga kinerja-kinerja manajer akan lebih baik 

dan mengarah pada peningkatan laba perusahaan ( Nuringsih, 2005).  

 

2.1.5.6. Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam 

Good corporate governance merupakan sebutan baru dalam bidang 

keilmuaan termasuk dalam ajaran agama Islam yang telah muncul sebelum 
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kehidupan modern ini. Good corparate dalam perspesktif Islam sering disebut 

dengan islamic good corparate governance yang memiliki arti segala konsep 

kehidupan yang terkait dalam etika bisnis yang memiliki hubungan antara 

hal  transendental dan  hal imanen.  

 Menurut Muqorobin (2011) hubungan tersebut merupakan konsekuiensi 

kita sebagai umat muslim yang mempercayai Allah SWT. maka dari itu tauhid 

adalah landasan utama kita sebagai umat muslim sebagai keyakinan kita dalam 

kehidupan ini seperti berprilaku dan khususnya memahami good corporate 

governance. Konsep good corporate governance telah dijelaskan di dalam Al-

Quran dan Al-Hadist. 

Konsep good corporate governance telah dijelaskan di dalam Al-Quran 

dan Al-Hadist, meskipun ini merupakan hal baru dalam disiplin ilmu khususnya di 

Indonesia ini. Penerapan konsep good corporate governance ini berkaitan dengan 

dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya 

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melalukan sesuatu pekerjaan 

dilakukan dengan baik”.  

Melakukan suatu pekerjaan itu hal yang mulia dan memiliki nilai. Islam 

pun mengajarkan bahwa bila kita mengerjakan pekerjaan haruslah dilakukan 

dengan baik. Dalam hal ini bila dikaitkan dengan konsep good corporate 

governance adalah bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan ini haruslah 

melakukan dengan yang sebenar-benarnya tanpa ada sesuatu yang disembunyikan 

bahkan dihilangkan, hal ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate 
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governance. Dan lebih penting hal ini dititik beratkan pada transparansi kita dalam 

melakukan suatu pekerjaan. 

Menurut Muqorobin (2011:4) menyatakan bahwa  Good Corporate 

Governance dalam Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini  

1. Tauhid  

Tauhid merupakan konsep utama atau fondasi awal bagi umat Islam 

dalam menjalankan kehidupan. Konsep tauhid ini merupajan konsep yan 

harus diterapkan dalam segala aspek kehidup umat Islam seperti 

ekonomi, politik, dan budaya. Konsep tauhid ini adalah konsep ke-Esaan 

Allah SWT yang mengajarkan kepada manusia khususnya umat Islam 

bahwa Allah SWT itu satu dan Maha tunggal.  

Hakikat ketahuidan berarti meyerahkan diri kepada Allah SWT baik 

dalam beribadah maupun bermuamalah. Jadi segela aktivitas kita di 

dunia ini baik dalam beribadah dan berbisnis hanya ditujukan kepada 

Allah SWT yang niscaya kita mengharapkan ridho dari Allah SWT demi 

kelancaran semua aktivitas yang kita kerjakan di bumi ini. 

Dalam berbisnis alangkah baiknya kita mengetahui hukum berbisnis itu 

agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT sehingga 

tidak merugikan masyarakat. Dalam berbisnis pun kita dianjurkan untuk 

menciptakan kondisi yang nyaman, baik, dan tentu sesuai dengan nilai-

nilai ketuhanan. 
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2.  Taqwa Dan Ridha 

Taqwa dan ridha ini merupakan prinsip tegaknya segala instistusi 

Islam dalam berbagai bidang. Prinsip taqwa dan ridha ini memiliki 

tujuan bahwa instiusi Islam dalam menjalankan tata kelolanya 

haruslah bertaqwa dan menghrapakan ridha dari Allah SWT, hal ini 

telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah At-

Taubah ayat 109 sebagai berikut: 

                       

                         

            

Afaman assasa bun-yānahū ‘alā taqwā minallāhi wa riḍwānin khairun 

am man assasa bun-yānahū ‘alā syafā jurufin hārin fanhāra bihī fī nāri 

jahannam(a), wallāhu lā yahdil-qaumaẓ-ẓālimīn(a). 

 

Artinya :  

 

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas 

dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah 

orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, 

lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka 

jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim  

.” (QS: At Taubah:109) (Departemen Agama:2002) 

  

Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), 

pendiriaan bangunan dan segala aktivitas di dalam bangunan tersebut harus 

memiliki ketaqwaan dan keridhaan karena Allah SWT. Dan apabila pendirian 

banguna dan segala aktivitasnya yang ditujukan kepada kemakasiatan kelak 
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bangunan dan aktivitas akan hancur bersaamaan seperti memabangun bangunan di 

tepi jurang yang retak. 

Dalam melakukan segala kegiatan khusunya mengelola perusahaan atau 

bisnis harus meiliki dasar taqwa kepada Allah SWT. Penerapan prinsip taqwa ini 

merupakan hal yang wajib dilaksanakan dalam berbisnis, salah satu contohnya 

berbisnis atas dasae suka sama suka dan sukarela tidak dibenarkan melakukan 

penipuan dan menghrapkan ridha dari Allah SWT. 

3. Ekuilibrium 

Tawazun atau mizan (keseimbangan) dan al-’ adalah adalah konsep 

mengenai kesimbangan dalam Islam. Tawazun meruoakan konsep 

yang lebih banyak menjelaskan pada sutau kejadian atau fenomena 

fisik meskipun sering kali memberikan imlplikasi sosial. Konsep 

keadilan dalam ekonomi dan bisnis lebih menjadi wilayah al-‘adalah 

yang  merupakan perwujudtan dari konsep ketauhidtan itu sendiri. 

Konsep keadilan dalam ekonomi dan bisnis ini telah dijelaskan di 

dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat Ar Rahman ayat 

7-9 sebagai berikut: 

                       

                  

Was-samā‘a rafa‘ahā wa waḍa‘al-mīzān(a). Allā taṭgau fil-mīzān(i). Wa 

aqīmul-wazna bil-qisṭi wa lā tukhsirul-mīzān(a). 
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Artinya:  

 

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan, agar 

kamu jamgan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan 

itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS 

Ar Rahman:7-9) (Departemen Agama:2002) 

  

Tafsir dari potongan ayat di atas menurut Shihab, M.Quraish (2002), Allah 

SWT telah menetapkan sistim keadilan dan keseimbangan yang diukur dengan 

neraca keadilan. Penerapan sistim adil yang dimaksud adalah tidak menguntungkan 

salah satu pihak serta larangan untuk melakukan penyimpangan sedikit pun dalam 

hal timbang-menimbang termasuk mengurangi timbangan tersebut.  Dalam hal 

timbang-menimbang, berbisnis bahkan bermuamalah atau beriteraksi secara umum, 

yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis dan hal itu tidak dapat terlaksan 

apabila salah satu pihak tidak merasa senang dan menerima keadilan.  

Islam telah mengajarkan keadilan itu sendiri khususnya keadillan dalam 

berekonomi dan bisinis. Kita dalam berekonomi dan berbisnis baik dengan 

siapapun kita sebagai umat muslim harus menegakkan setinggi-tingginya keadilan 

itu dan kita tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. 

Dalam konsep good corporate governance ini keadilan sangat perlu untuk 

mengelola perusahaan ini sehingga masyarakat akan merasakan manfaatnya 

khususnya dalam keputusan investasi. 

Selain itu konteks keadillan, pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan 

pihak lain harus berlaku benar dalam pengungkapan kehendak, keadaan, memenuhi 

perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi segala kewajiban atas perjanjian 

tersebut. (Madani, 2012). 
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4. Kemaslahatan  

Dalam konteks kemaslahatan ini lebih dititik beratkan kepada otoritas 

kepemimpinan. Hal ini bertujuan untuk mnajaga keharmonisan antara 

piha yang satu dengan pihak yang lain baik secara fisik maupun secara 

sosial. Dalam Islam konsep kemaslahtan ini merupakan kesejahteraan 

dunia dan akhirat. 

Tujuan diterapkannya ekonomi islam dalam dunia bisnis ini adalah setiap 

orang berhak mencapai keadilan dunia dan akhirat dalam proses pemenuhan 

kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar. Ada lima kebutuhan dasar yakni 

mencakup: 

1. Pemeliharaan Agama (hifdzud-din) 

Pemeliharaan agama ini terkait dengam pemeliharaan diri sendiri 

kepada Allah SWT dalam proses beribadaj serta dalam bentuk fisik 

yaitu pemeliharaan masjid sebagai sarana kita beribadah. 

2. Pemeliharaan Jiwa (hifhzun-nafs) 

Implikasi dari pemeliharaan jiwa ini lebih difokuskan pada 

kebutuhan kesahatan. Setiap orang berhak dan wajib membutuhkan 

kesehatan, hal ini dikarenakan untuk kelancaraan berkatifitas 

khususnya di dalam aktifitas ekonomi dan bisins. 

3. Pemeliharaan Akal (hifhzul-‘aql) 

Pemeliharaan akal ini lebih pada pendidikan dan pengembangan 

ilmu pengetahuan. Umat Islam wajib menuntut ilmu setinggi 

tingginya demi pemenuhan kebutuhan ini. Selain dengan kita 
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melakukan pengembangan ilmu maka kita akan memperoleh 

kehidupan yang layak di masa yang akan datang.  

4. Pemeliharaan Keturunan (hifhzun-nasl) 

Pemiliharaan keturunan ini merupakan hal yang wajib bagi setiap 

manusia untuk menjaga keturunannya. Hal ini bertujuan kelak di 

masa yang akan datang keturunan kitalah yang akan melanjutkan 

perjuangan kita dan menjaga kita. 

5. Pemeliharaan Harta Benda (hifhzul-maal) 

Hal ini termasuk dlam pengembangan ekonomi dan bisnis yang kita 

jalankan. Hal ini bertujuan sebagai sarana invetasi kita di masa yang 

akan datang yang berguna untuk keturunan kita. 

 Penerapan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang 

baik secara islam harus benar-benar secara profesionalisme dan tidak berlandaskan 

pada pengejaran harta duniawi semata. Profesionalisme dalam berbisnis dan 

berkerja telah ditunjuka oleh Nabi Muhammad SAW, baginya berkerja merupakan 

bagian dari ibadah, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW telah menunjukan sikap-

sikap dalam bekerja dan berbisnis, antara lain: 

1. Siddiq  

Siddiq bearti jujur atau benar. Dalam bekerja dan melakukan 

pengelolaan perusahaan ditekankan pada kejujuran. Berbuat jujur tidak 

hanya dalam bekerja dan pengelolaan perusahaan tetapi bebuat jujur 

harus dilakukan dalam segala kegiatan. Dalam konteks sekarang 

kejujuran merupakan prinsip etika bisnis yang sebuah cerita lama karena 
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bisnis merupakan kegiatan tipu menipu untuk meraup untung besar. 

Kejujuran dalam pengelolaan perusahaan dengan tujuan meningkatkan 

kinerja yang baik merupakan kunci keberhasilan dan termasuk untuk 

mampu bertahan dalam jangka panjang.( Saifullah, 2011) 

2. Amanah 

Amanah adalah bentuk masdar dari amuna,ya’munu yang artinya bisa 

dipercaya. (Saifullah, 2011). Dalam konteks ini amanah merupakan 

mengelola secara baik dan bener sesuai dengan standar operasi yang 

telah diterapkan dan tidak mengurangi atau menambahi. Dalam menata 

perusahaan manusia dianggap bagia terpenting dalam sehingga dia 

harus bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan amanah yang 

mempunyai tujuan akhir dalam pencapaian visi mis perusahaan. 

Amanah merupakan pokok permasalahan yang penting dalam konteks 

ini karena dengan adanya sifat amanah akan mnciptakan intergritas dan 

reputasi yang baik sehingga dapat memberikan manfaat yang baik bagi 

stakeholders dan shareholders. 

3. Fathanah 

Fathanah berarti cakap atau cerdas dan mampu memahami peran dan 

tanggungjawab dengan baik. Dalam konteks ini fathanah berkaitan 

dengan mampu berfikir jernih dan rasional dalam mengambil keputusan 

secara baik dan tepat dan mampu mengidentifikasi dan menetapakan 

kegiatan yang halal, tayib, ikhsan dan tawazun.  
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4. Tabligh  

Tabligh berarti menyampaikan, yaitu menyampaikan rislah dari Allah 

tentang kebenran yang ditegakan di muka bumi. Dalam dunia bisnis 

sikap tabligh  terkait dengan penyampain risalah kebenaran yang 

diwujudkan secara sosialisasi praktik-praktik yang baik dan bersih 

dalam mencapai visi misi perusahaan dan tata kelola perusahaan yang 

baik demi terciptanya kinerja perusahaan yang bagus.   

2.1.6 Return Saham 

Retrun adalah pengembalian atau tingkat keuntungan yang investor 

dapatkan atas investasi yang dia lakukan. Saat investor melakukan investasi maka 

investor mengharapkan pengembalian pada tingkat keuntungan tertentu. Tanpa 

adanya tingkat keuntungan pada inventasi tertentu, maka investor tidak akan 

melakukan investasi. Jadi retrun itu akan didapat baik investasi jangka panjang 

maunpun jangka pendek baik secara langsung maupun tidak secara langsung. (Ang, 

1997:20). 

Return saham dapat dibedakan menjadi dua jenis (Jogiyanto 2000), yaitu: 

1. Return realisasi (realized return)  

 Return realisasi merupakan retrun yang dihitung atas data historis 

dari suatu saham. Return realisasi ini digunakn sebagai dasar dalam 

menentukan retrun dan risiko dimasa yang kan datang serta sebagai 

pengukur kinerja perusahaan selama periode tertentu. 

2.  Return ekspetasi (expected return).  
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 Return ekspetasi merupakan return yang diharapkan terjadi di masa 

mendatang dan masih bersifat tidak pasti. 

Menurut Tandelilin (2010:102) sumber-sumber retrun investasi terdiri dari 

2 (dua) komponen utama yaitu: 

1. Yeild yaitu komponen retrun yang mencerminkan dari aliran kas 

atau pendapatan yang diperoleh  secara periodik atas suatu 

investasi. 

2. Capital Gain yaitu komponen retrun kedua merupakan kenaikan 

atau penurunan harga surat berharga yang bisa memberikan 

keuntungan atau kerugian atas investasi surat berharga. 

Brigham dan Houston (2011:316) mengatakan bahwa return saham dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus: 

Rt=
𝑃𝑡−𝑃0

𝑃0
...........................................................................(2.10) 

Keterangan: 

Rt = retrun actual saham X periode t 

Pt = harga saham X pada periode t 

P0 = harga saham X pada periode t-1 

  

Para investor akan termotivasi intk melakukan investasi pada suatu 

instrumen investasi dengan harapan mendapatkan keuntungan pada tingkat tertentu. 

Selain itu juga investor akan membandingkan retrun aktual dan harapan atas 

investasi yang investor letakan pada suatu instrumen investasi tertentu. Hal ini 

selaras dengan hadits di bawah ini:  
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ىهى َشاةً َفاْشََتَى ََلُ  ْعَطاُه دىْيَناًرا يَْشََتىي ََلُ ب
َ
يى َصىلى اّللي َعلَيْهى وََسلىَم أ نى انلىبى

َ
 َعْن ُعْرَوةَ أ

ْ َبيْعىهى َوََكنَ  َكةى ِفى ىالََْبَ ْيَناٍر وََشاٍة فََدََع ََلُ ب ىدى ْيَناٍر وََجاَءهُ ب ىدى ىهى َشاَتْْيى َفَباَع إىْحَداُهَما ب   لَوْ ب
ىَح فىيْهى  َاَب لََرب  اْشََتَى الَتر

 

‘An ‘Urwah anna’n-nabiyya s}alla’l-llahu ‘alayhi wasallama a‘t}a>hu di>na>ran 

yasytari> lahu buhu sya>tan fasytara lahu bihi sya>tayni faba>‘a ihda>huma> 

bidi>na>rin wa ja>’ahu bidi>na>rin wa sya>tin fada‘a> lahu bi’l-barakati fi> 

bay‘ihi wa ka>na lawi’sy-tara’t-tura>ba larabih}a fi>hi 

 

Artinya:  

 

“Dari Urwah al Bariqi Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasûlullâh Shallallahu 

‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. 

Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian 

menjual kembali seekor kambing seharga satu dinar. Selanjutnya dia datang 

menemui Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing 

dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasûlullâh Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam 

mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia 

membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya. (HR. Bukhâri, no. 3443) 

 

2.1.7 Hubungan Volume Perdagangan dengan Retrun Saham  

Kegiatan perdagangan saham dapat dilihat melalui aktivitas volume 

perdagangan. Kegiatan volume perdagangan yang tinggi diartikan sebagai kondisi 

pasar yang baik. Volume perdagangan juga menggambarkan minat investor 

terhadaop suatu saham, apabila ada kenaikan dalam volume perdagangan pada 

suatu saham, hal itu menunjukan saham diminati oleh investor, begitu sebaliknya 

apabila adanya penurunan terhadap volume perdagangan, maka saham tersebut 

kurang diminati oleh investor. Kecenderungan para investor memilih return yang 

tinggi meskipun memiliki risiko yang tinggi (Copeland,1995). Volume 
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perdagangan yang besar menunjukan saham tersebut aktif dalam perdagangan dan 

akan menghasilkan return yang tinggi (Chordia et al,2000). 

2.1.8 Hubungan Manajemen Laba dengan Return Saham 

Adanya praktek manajemen laba dalam penyajiaan laporan keuangan 

laporan keuangana menyebabkan informnasi yang diperoleh oleh investor benar-

benar tidak mencerminkan kondisi laporan keuangan yang sesungguhnya. Hal ini 

dapat membuat para investor tertipu akan angka-angka yang disajikan dalam 

laporan keuangan sehingga investor salah dalam mengestimasi return. Dari hal 

tersebut investor megetahui adanya praktrek manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan bisa saja dengan adanya praktek manajemen laba kondisi perushaan 

bisa lebih baik atau lebih buruk dan akan dikoreksi dengan reaksi harga saham 

perusahaan tersebut. 

Manajemen laba merupakan hal diperhatikan karena Melibatkan potensi 

pelanggaran, kejahatan, dan konflik yang dibuat pihak manajemen perusahaan 

dalam rangka menarik minat Investor. Manajemen laba dilakukan oleh manajer 

perusahaan dengan tujuan agar mereka dikontrak kembali untuk menjabat Sebagai 

manajer di perusahaan tersebut di periode berikutnya (kin lo, 2007: 1). Manajemen 

laba yang tinggi akan berhubungan erat dengan kualitas laba yang rendah dan 

manajer melakukan Manajemen laba untuk menjamin laba yang berkualitas tinggi 

(daniati dan suhairi, 2006).  

Investor bersedia menyalurkan dananya melalui pasar Modal disebabkan 

karena perasaan aman akan berinvestasi dan Tingkat return yang akan diperoleh 

dari investasi tersebut. Return memungkinkan investor untuk membandingkan 
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Keuntungan aktual ataupun keuntungan yang diharapkan yang Disediakan oleh 

berbagai investasi pada tingkat pengembalian Yang diinginkan. Di sisi lain, return 

pun memiliki peran yang amat Signifikan dalam menentukan nilai dari suatu 

investasi (Daniati Dan suhairi, 2006). 

2.1.9 Hubungan Good Corporate Governance Dengan Return Saham  

Hubungan antara good corporate governance dengan return saham studi 

yudha pranata (2007) menemukan bahwa semakin baik penerapan gcg, maka 

semakin tinggi return sahamnya. Namun wardani (2008) tidak menemukan 

pengaruh signifikan good corporate governance terhadap  return saham. Good 

corporate governance diukur berdasarkan mekanisme internal perusahan yaitu 

kepemilikan manajerial (isnanta.,2008), dan kepemilikan institusional (tri 

bodroastuti, 2009).  

Kepemilikan manajerial dalam perusahaan dipandang dapat 

menyelaraskan potensi konflik kepentingan antara pemegang saham luar dengan 

manajemen (jansen dan meckling dalam isnanta 2008). Secara teoritis ketika 

kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadapkemungkinan terjadinya 

perilaku oportunistik manajer akan meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap 

saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensiperbedaan kepentingan 

antara pemegang saham luar dengan manajemen (Jansen danMeckling, 1976). 

Dalam permasalahan keagenan, agen yang cenderung risk adverse akan 

mementingkan dirinya sendiri akan berinvestasi yang tidak meningkatkan return 

saham. Permasalahan seperti ini akan bisa meningkatkan saham apabila pemilik 
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perusahaan mampu mengedalikan perilaku manajemen agar tidak menghamburkan 

resource perusahaan.  

Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha 

pengawasan yang lebih besar sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik 

manajer. Kepemilikan institusional dapat melakukan pengawasan yang lebih baik, 

dikarenakan dari segi skala ekonomi, pihak institusional memiliki keuntungan lebih 

untuk memperoleh informasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan 

kebijakan manager. Selain itu, pihak institusional lebih mementingkan adanya 

stabilitas pendapatan atau keuntungan jangka panjang, sehingga aset penting 

perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik. Mekanisme internal 

tersebut dapat menguntungkan para investor, sehingga akan meningkatkan return. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian tentang volume 

perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance terhadap return 

saham. Hasil dari beberapa penilitian sebelumnya akan dijadikan sumber refrensi 

dan bahan perbandingan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu antara 

lain sebagai berikut: 

Awan Werdhy Ajiwanto (2012) meneliti mengenai good corporate 

governance pada return saham. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

good corporate governance sebagai variabel eksogennya dan return saham sebagai 

variabel endogennya. Dalam penelitian ini indikator good corporate governance 

adalah proposi dewan komisaris, kepemilikan institusional dan komite audit. Hasil 
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dari penelitian ini menunjukan bahwa good corporate governance secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap return saham. 

Laily Sabiroza (2013) meneiliti mengenai pengaruh good corporate 

governance dan financial ratio terhadap return saham perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index. Variabel yang diguanakan dalam penelitian ini good 

corporate governance dan finacial ratio sebagai variabel eksogennya dan return 

saham sebagai variabel endogenya. Hasil dari penelitian ini adalah good corporate 

governance yang menggunakan indikator kepemilikan manajerial memilik  

pengaruh terhadap return saham, sedangkan indikator kepemilikan institusional 

tidak memiliki pengaruh terhadap return saham. Dan financial ratio tidak 

berpengaruh terhadap return saham. 

Achmad Solechan (2009) meneliti mengenai earning, manajemen laba, 

ios,beta,size dan rasio hutang terhadap return saham. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini earning, manajemen laba, ios, beta, size dan rasio hutang 

sebagai variabel eksogennya dan variabel return saham sebagai variabel 

endogennya. Dalam penelitian ini, peneliti membuat tiga  model analisis yaitu 

model pertama peneliti meneliti pengaruh earning dan interaksi dengan variabel 

kontrol (ios, hutang, size, beta, persistensi laba dan kelompok industri leverage) 

hasil uji F secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap return saham. 

Pada model kedua hasil uji F manajemen laba dengan model Diskresioner Acrual 

(DA) dan interakasinya dengan variabel kontrol (ios, hutang, size, beta, persistensi 

laba dan kelompok industri leverage) memiliki pengaruh positif terhadap return 

saham. Dan pada model yang ketiga hasil uji F manajemen laba dengan model  Non 
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Diskresioner Acrual (NDA) dan interakasinya dengan variabel kontrol (ios, hutang, 

size, beta, persistensi laba dan kelompok industri leverage) memiliki pengaruh 

positif terhadap return saham. 

Ukhti (2015) meneliti mengenai pengaruh manajemen laba terhadap 

kinerja pasar saham pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di 

Indeks Saham Syariah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

manajemen laba sebagai variabel eksogennya dan kinerja pasar saham yang 

ditunjukan oleh return sebagai variabel endogennya. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa manajemen laba yang ditunjukan dengan discretionary accrual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan properti dan real 

estate. 

Azwir Nasir dan Achmad Mirza meneliti megenai nilai kurs, inflasi, suku 

bunga deposito dan volume perdagangan saham terhadap return saham pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Variabel eksogen 

dalam penilitian ini meliputi nilai kurs,inflasi, suku bunga deposito dan volume 

perdagangan, sedangkan variabel endogen dari penilitian ini adalah return saham. 

Hasil dari penelitian ini adalah volume perdagangan yang diindikatorkan dengan 

TVA, tingkat inflasi, suku bungan deposito memiliki pengaruh signifikan terhadap 

return saham, sedangkan nilai kurs tidak memiliki pengaruh siginifikan terhadap 

return saham. Dari penjelasan penelitian terdahalu yang telah dijelaskan diatas, 

maka di bawah ini tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang sedang diteliti oleh penulis. 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul  Perbedaan  Persamaan 

1 Awan 

Werdhy 

Ajiwanto 

(2012) 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap Return 

Saham 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di  

Corporate 

Governance 

Perception Index 

Dan Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2010 – 

2012 

1. Subyek yang 

dipakai oleh 

peneliti adalah 

perusahaan 

yang terdaftar 

di Good 

Corporate 

Perception 

Index dan bursa 

efek Indonesia. 

2. Periode 

pengamatan 

peneliti 2010-

2012. 

 

 

 

 

3. Indikator dari 

GCG , adanya 

indikator 

proporsi dewan 

komisari dan 

komite audit. 

1. Variabel x dan 

y peneliti 

yaitu Good 

Corporate 

Governance 

dan Return 

Saham. 

2. Adanya 

pemakaian 

indikator 

kepemilikan 

manjerial 

dalam 

pengukuran 

Good 

Corporate 

Governance. 

 

3. Teknik 

analisis 

pengujian 

variabel yaitu 

analisis regresi 

liner 

berganda. 

2. Laily 

Sabiroza 

(2013) 

Analisis 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance Dan 

Financial Ratio 

Terhadap Return 

Saham Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di 

Jakarta Islamic 

Index 

1. Subyek yang 

digunakan oleh 

peneliti adalah 

perusahaan 

yang terdaftar di 

Jakarta Islamic 

Index. 

2. Adanya variabel 

Financial Ratio 

pada variabel 

eksogennya. 

1. Indikator 

pengukuran 

Good 

Corporate 

Governance, 

yaitu 

kepemilikan 

institusional 

dan 

kepemilikan 

manajerial. 

2. Teknik 

analisis 

pengujian 

variabel yaitu 

analisis regresi 
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No Peneliti Judul  Perbedaan  Persamaan 

linier 

berganda. 

3. Achmad 

Solechan 

(2009) 

Pengaruh 

Manajemen Laba 

Dan Earning 

Terhadap Return 

Saham (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan Yang 

Go Public Di Bei 

Tahun 2003 - 

2006). 

1. Adanya 

variabel 

earning dalam 

penelitian 

tersebut. 

2. Adanya(IOS, 

Beta, Size, 

persistensi laba 

dan kelompok 

industri 

leverage) 

sebagai variabel 

kontroling 

antara variabel 

eksogen dan 

endogen. 

 

1. Adanya 

kesamaan 

mengguanakan 

variabel 

manajemen 

laba beserta 

indikatornya 

dalam 

penelitian. 

 

4. Ukhti 

(2015) 

 Pengaruh 

Manajemen Laba 

Terhadap Kinerja 

Pasar Saham 

(Studi Kasus 

Pada Perusahaan 

Properti Dan 

Real Estate Yang 

Terdaftar Di 

Indek S Saham 

Syariah 

Indonesia Tahun 

2011-2013) 

1. Periode dan 

perusahaan 

yang dijadikan 

penelitian. 

2. Adanya 

penambahan 

variabel 

eksogennya 

yaitu volume 

perdagangan 

dan good 

corporate 

goveranance 

dalam 

penelitian. 

3. Teknik analisis 

pengujian 

variabel dalam 

penelitian 

sebelumnya 

mengguanakan 

regresi linier 

sederhana, 

sedangkan 

1. Kesaaman 

indikator 

pengukuran 

untuk 

variabel 

manajemen 

laba. 
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No Peneliti Judul  Perbedaan  Persamaan 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

regresi linier 

berganda. 

  

5. Azwir 

Nasir dan 

Achmad 

Mirza 

Pengaruh Nilai 

Kurs, Inflasi, 

Suku Bunga 

Deposito Dan 

Volume 

Perdagangan 

Saham Terhadap 

Return Saham 

Pada Perusahaan 

Perbankan Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

1. Variabel 

eksogen dalam 

penelitian 

sebelumnya 

meliputi nilai 

kurs, inflasi, 

suku bunga 

deposito, dalam 

penelitian ini 

meliputi 

manajemen 

laba, good 

corporate 

governance.  

2. Populasi dalam 

penelitian 

sebelumnya 

yaitu 

perusahaan 

perbankan yang 

terdaftar di 

bursa efek 

Indoensia, 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

sample 

perusahaan 

food and 

beverages yang 

terdaftar di 

Indeks Saham 

Syariah 

Indonesia. 

1. Teknik 

analisis data 

dalam 

penelitian 

sebelumnya 

dengan 

penelitian ini 

sama-sama 

menggunakan 

analisis 

regresi linier 

berganda. 
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2.3 Hipotesis dan Model Analisis 

2.3.1 Hipotesis  

 Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan landasan teori yang telah 

dipaparkan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hipotesis, yaitu: 

 H1: Volume perdagangan secara parsial memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap return saham. 

 H2: Manajemen laba secara parsial memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap return saham. 

 H3: Good corporate governance secara parsial memiliki pengaruh 

siginifikan signifikan terhadap return saham. 

H4 : Volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate 

governance secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap 

return saham. 

2.3.2 Model Analisis 

 Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah melihat 

pengaruh dari volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate 

governance terhadap return saham perusahaan yang terdaftar Bursa Efek Inonesia 

pada tahun 2011-2014.  
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2.4 Kerangka Berfikir 
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BAB 3 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang akan digunakan dlam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiono (2011:4) metode penelitian kunatitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada positivism, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pada pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini jenis hipotesis yang digunakan adalah hipotesis asosiatif. 

Menurut Sugiono (2011:9) hipotesis asosiatif adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah yaitu hubungan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya 

hipotesis yang ada diuji melalui pengumpulan data lapangan yang dinyatakan 

dalam bentuk angka (Taniredja dan Mustafidah, 2001:62) 

3.2 Identifikasi Variabel  

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan menjadi obyek 

pengamatan penelitian pengaruh volume perdagangan, earning management, dan 

corporate governance terhadap return saham perusahaan listing di Indeks Saham 

Syariah Indonesia 

Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka variabel-

variabel dalam penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut:  
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1. Variabel Endogen, merupakan variabel yang dipengaruhi atau ditentukan 

oleh variabel lain. Dalam penelitian ini variabel endogen adalah Retrun 

saham (Y) 

2. Variabel Eksogen, merupakan variabel yang tidak mempengaruhi atau 

tidak  menentukan variabel lain. Dalam penelitian ini variabel eksogen 

yaitu: 

1. Volume Perdagangan (Trading Volume Activity) (X1) 

2. Manajemen Laba ( earning management) (X2) 

3. Good Corporate Governance (X3)  

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional berisi tentang pernyataan pengoperasionalan dan atau 

pendefinisian konsep-konsep peneliti menjadi variabel-variabel penelitian 

termasuk penetapan cara dan satuan pengukuran variabelnya. Pendefinisian ini 

ditujukan agar variabel-variabel yang digunakan dapat diukur, serta untuk 

menghindari adanya kesalahpahaman dan penafsiran makna yang berbeda. Adapun 

definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Volume Perdagangan 

Volume perdagangan diukur dengan trading volume activity yang diambil dari 

jumlah saham yang diperdagankan selama periode tertentu dibagi dengan 

volume perdagangan yang beredar pada periode tertentu. Dalam penelitian ini 

volume perdagangan dihitung selama 1 tahun perdagangan dibagi dengan 

volume saham yang beredar pada  tahun tersebut dan data yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah data tahunnan atau annual. Sehingga dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖, 𝑡

=
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑡
… … … … … … … (𝟑. 𝟏) 

2. Manejemen Laba 

Manajemen laba diproksikan dengan discrentionary accrual. Dalam manajemen 

laba terdiri beberapa komponen yang diambil dalam laporan keuangan tahunan, 

komponen tersebut laba bersih, total aktiva, aktiva tetap, arus kas opersi, 

pendaptan dan piutang. Dalam penelitian ini perhitungan manajemen laba yang 

diproksikan dengan discrentionary accrual menggunakan pendekatan The 

Modified Jones Model ( Dechow,et al, 1995 dalam Setiawati dan Saputro, 2004) 

yaitu sebagai berikut: 

TAC = Nit – CFOit ........................................................................................ (3.2)  

Nilai total accrual (TAC) yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS sebagai 

berikut :  

TAit/Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2(ΔRevt/Ait-1) + β3(PPEt/Ait-1) + e .............. (3.3)  

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas, nilai non discretionary accruals 

NDAit = TAit/Ait – {α1(1/Ait-1) + β1(∆REVit-∆RECit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-

1).........................................................................................................................(3.4) 

Keterangan: 

DAit  :  Discrentionary accruals perusahaan i pada tahun t 

TAit  :  Total accruals perusahaan i pada tahun t 

Ait  :  Total assets perusahaan i pada tahun t 

∆REVit  :  Pendapatan perusahaan i tahun t dikurangi pendapatan tahun t-1 

∆RECit  : Piutang perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang tahun t-1 

PPE  :   Aktiva tetap perusahaan i pada tahun 
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DAit = TAit/Ait-1 – NDAit ............................................................................. (3.5)  

Keterangan:  

DAit  = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t  

NDAit  =  Nondiscretionary Accruals perusahaan i pada periode ke-t  

TAit  = Total akrual perusahaan i pada periode ke-t  

Nit  = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t  

CFOit  = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke-t  

Ait-1    =Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1  

ΔRevt   = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke-t  

PPEt   = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke-t  

ΔRect   = Perubahan piutang perusahaan i  pada periode ke-t 

  

3. Good Corporate Governance 

Good Corporate Governance diukur dengan dua pengukuran yaitu kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional yang diambil dari laporan keuangan 

tahunan.Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang 

dimiliki pihak manajemen yaitu dewan direksi dan dewan komisaris dibagi 

dengan total saham yang beredar. Kepemilikan institusional diukur berdasarkan 

persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yaitu perusahaan yang 

berbentuk badan hukum dibagi dengan total saham yang beredar. Berikut ini 

rumus kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. 

𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑰𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 =

𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒊 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 𝒙𝟏𝟎𝟎%..........................................................(3.6) 

 

𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =

𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑷𝒊𝒉𝒂𝒌 𝑴𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒎𝒆𝒏

𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 𝒙𝟏𝟎𝟎%.......................................................................(3.7) 
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4. Return saham  

Return saham merupakan pengembalian dari sutau investasi yang dihitung dari 

selisih harga saham periode t dengan periode t-1 dibagi dengan harga saham 

periode t-1. Dalam penelitian return saham yang digunakan merupakan return 

saham tahunan yang diambil selisih harga saham waktu akhir tahun pada bursa 

efek dengan harga saham waktu akhir tahun sebelumnya pada bursa efek dibagi 

dengan harga saham waktu akhir tahun sebelumnya pada bursa efek. Sehingga 

dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 =Rt=
𝑃𝑡−𝑃0

𝑃0
.................................................(3.7) 

 

 

Keterangan: 

Rt = retrun actual saham X periode t 

Pt = harga saham X pada periode t 

P0 = harga saham X pada periode t-1 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data yang terukur 

dengan jenis ukuran atau skala rasio. Anshori dan Iswati (2009:67) mendefinisikan 

skala rasio sebagai suatu ukuran, di mana angka yang diberikan kepada obyek 

mempunyai sifat ukuran interval, dan memberikan nilai absolut dari obyek yang 

diukur..  

Data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu data siap pakai yang 

sudah tersedia baik dalam media cetak maupun elektronik dan bersifat publikasi. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan 
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dan kinerja perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah Indonesia pada 

periode pengamatan. Laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

mencakup laporan konsolidasi, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan 

komposisi dewan komisaris dan dewan direksi. Selain itu data yang digunakan 

volume perdagangan selama satu tahun serta retrun saham dari para emiten 

perusahaan food and beverages yang listing di Bursa Efek Indonesia  pada tahun 

2011-2014.  

 Data diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id, 

www.finance.yahoo.com, dan sumber-sumber lain yang relevan berupa buku 

literatur, penelitian terdahulu, dan artikel dari internet. 

3.5 Populasi Data 

Populasi adalah suatu individu yang berada di dalam satu kelompok yang 

memiliki karakter dan ciri-ciri yang sama. Jika di dalam sebuah penelitian populasi 

adalah banyaknya subyek penelitian dalam sebuah penelitian. Menurut Sugiyono 

(2011:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan kriteria populasi sebagai berikut: 

1. Termasuk dalam Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2014. 

2. Pernah masuk menjadi anggota dan tidak delisting pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2011-2014. 

3. Termasuk perusahaan yang bergerak di bidang Food and Beverages yang 

termasuk saham syariah.  
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4. Populasi perusahaan memenuhi kriteria kelengkapan data untuk 

pengukuran masing-masing variabel. 

3.6 Prosedur Pengumpulan Data  

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 

tahap-tahap berikut:  

1. Tahap pertama dilakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan teori-

teori pendukung dari literatur dan penelitian-penelitian terdahulu guna 

mendapatkan literatur yang diperlukan dalam kajian teori sebagai 

alternatif pemecahan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini.  

2. Tahap kedua adalah pengumpulan data-data sekunder yang diperlukan, 

yaitu data perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Data sekunder 

lainnya yang diperlukan adalah sebagai berikut:  

a. Data saham yang dikeluarkan perusahaan yang listing Bursa Efek 

Indonesia yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com www.idx.co.id 

www.ticmi.co.id. 

b. Laporan keuangan perusahaan yang listing di Indeks Saham Syariah 

Indonesia diperoleh dari www.idx.co.id . 

3.7 Teknik Analisis dan Pengolahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. 

Analisis linier berganda adalah analisis terhadap model regresi yang memiliki lebih 

dari satu variabel eksogen. 
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3.7.1 Uji Asumsi Klasik 

Penelitian yang menggunakan model regresi harus bebas dari masalah 

asumsi klasik. Jika ada masalah asumsi klasik maka model regresi tersebut 

memiliki bias. Ada empat macam uji asumsi klasik pada penelitian ini yaitu uji 

normalitas, uji autokolerasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Multikolineritas 

Uji multikolineritas adalah suatu pengujian yang bertujuan untuk melihat 

ada tidak hubungan atau korelasi yang tinggi antara variabel bebas. 

Tingginya nilai variabel bebas dalam pengujian ini maka akan menggangu 

terhadap variabel terikatnya. Sehingga dalam suatu uji regresi dikatakan 

baik jika terbebas dari penyimpanga antara variabel bebas. 

Alat statistik yang digunakan dalam uji multikolineritas ini adalah 

Variance Inflating Factor (VIF). Nilai VIF ini akan menunjukan tingkat 

masalah atau multikolineritas antara variabel bebas. Semakin tinggi nilai 

VIF maka semakin tinggi multikolineritas diantara variabel bebas. Selain 

elain Varian Inflating Factor (VIF), harus mendeteksi tolerance value 

dengan perhitungan SPSS. Ketentuan dari uji multikolinearitas adalah 

sebagai berikut: 

a.  Jika nilai Variance Inflating Factor (VIF) lebihdari 10 dan tolerance 

value kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. 

b. Jika nilai Variance Inflating Factor (VIF) kurang dari 10 dan tolerance 

value lebih dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas 
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2. Uji Heteroskedastitas 

Uji heteroskedastitas adalah pengujian yang digunakan untuk melihat 

apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah terdpat kesamaan varians 

dari residul pengamatan satu ke pengamtan yang lain. Sehingga dalam uji 

regresi terjadi gejala heteroskedastitas akan menyebabkan nilai prediksi 

atau penelitian menjadi kurang akurat. Untuk menguji adanya 

heteroskedastitas, maka alat statisk yang digunakan adalah uji scatterplot. 

Uji scatterplot merupakan metode dengan cara melihat melihat grafik 

scatterplot. Dasar pengambilan keputusan dalam uji scatterplot yaitu: 

a. Jika terjadi pola tertentu, titik tik pada grafik scatterplot 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka terjadi 

heterokedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas yang dihasilkan titik-titik pada 

grafik scatterplot atau titik-titik menyebar, maka tidak terjadi 

heterokesdastisitas.   

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi menurut Gujarati (1999:201) adalah suatu korelasi antara 

anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang. 

Selaim itu uji autokorelasi untuk melihat apakah tejadi korelasi antara 

periode dengan periode sebelumnya. Jadi dalam analisis regresi yang 

untuk melihat pengaruh variabel bebas denga dengan terikat tidak boleh 

ada korelasi obeservasi yang dilakukan dengan data observasi sebelumnya. 
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Salah satu metode yang digunakan dalam uji autokorelasi ini adalah uji 

Durbin-Watson, Run Test, dan jika data lebih dari 100 maka lebih baik 

menggunakan Lagrange Multiplier. 

4. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah pengujian untuk melihat apakah nilai residual telah 

terdistribusi dengan normal. Dalam model regresi yang baik adalah model 

yang mempunyai nilai residual yang telah terdistribusi dengan baik. Cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak adalah 

dengan menggunakan analisis grafik dan uji statistik non-parametik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). 

Mendeteksi uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dengan 

cara melihat penyebaran data (ttitk) pada sumbu diagonal grafik atau 

melihat tabel histrogrma residualnya. Cara pegambilan keputusan dalam 

analisis grafik ini sebagai berikut: 

a. Jika data menyebat di sekitar garis diagonal grafik dan mengikuti garis      

diagonal atau grafik histogramnya maka data tersebut dapat dikatakan 

tedistribusi dengan normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. 

b.  Jika data menyebar dari garis diaginal grafik atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogrmanya maka dapat dikatan bahwa data 

tersebut tidak terdistribusi dengan normal dan tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

Cara pengambilan keputusan dengan uji statistik non para-metrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) sebagai berikut: 
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a. Jika nilai Asymp sig (2-tailed) > 0.05, artinya bahwa data tersebut telah 

terdistribusi dengan normal . 

b. Jika nilai Asymp sig (2-tailed) < 0,05, artinya bahwa data tersebut tidak 

terdistribusi dengan normal. 

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linear berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linier antar 

beberapa variabel eksogen yang biasa disebut 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 dan seterusnya 

dengan variabel endogen yang disebut Y (Anshori dan Iswati, 2009:109). 

Model persamaannya adalah sebagai berikut: 

𝒀 = 𝜶 + 𝜷𝟏 𝑿𝟏 + 𝜷𝟐 𝑿𝟐+ β3 X3 + 𝒆 

Keterangan: 

Y   = Retrun Saham Perusahaan Food and Beverages 

α   = Konstanta 

𝑋1  = Volume Perdagangan 

𝑋2   = Earning Management 

X3  = Corporate Governance 

𝛽1, 𝛽2, β3 = Koefisien Regresi 

e   = error (variabel pengganggu) 

3.7.3 Uji Hipotesis 

3.7.3.1 Uji T 

Uji secara parsial adalah untuk menguji apakah setiap variabel bebas atau 

eksogen memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel endogen. Cara melakukan 

uji t adalah dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan ketentuan Jika 

signifikansi < 0,05 maka Ha diterima dan Jika signifikansi > 0,05 maka Ha ditolak. 

3.7.4 Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur variasi perubahan 

variabel endogen yang dapat dijelaskan oleh variabel eksogen secara simultan dan 
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nilai dari koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Semakin besar Semakin 

besar koefisien determinasi yaitu semakin mendekati 1, maka semakin baik variabel 

independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. 

Penambahan variabel independen akan mengakibatkan nilai koefisien 

determinasi semakin meningkat. Hal ini disebabakan penambahan variabel 

independen ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen, sehingga perlu diperhatikan juga nilai dari uji adjusted koefisien 

determinasi karena hasilnya lebih tepat. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum dan Objek Penelitian 

Bab ini menguraikan hasil penelitian pengaruh volume perdagangan, 

manajemen laba, dan good corporate governance terhadap return saham. Objek 

penelitian yang digunakan dalm penelitian ini adlah perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang food and beverages yang pernah menjadi anggota Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) periode 2011-2014. Sampel dari penelitian ini terdapat 10 

perusahaan yaitu Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA), Wilmar Cahaya Indonesia 

(CEKA), Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP), Indofood Sukses Makmur 

(INDF), Mayora Indah (MYOR), Prasidha Aneka Niaga (PSDN), Nippon Indosari 

Corporindo (ROTI), Sekar Laut (SKLT), Siantar Top (STTP), Ultra Jaya Milk 

Industry & Trading (ULTJ). Pengembalian data secara annual pada periode 2011-

2014 sebanyak 4 tahun, data tersebut meliputi volume perdagangan, manageman 

laba, good corporate governance dan return saham. 

4.1.1. Profil Singkat Perusahaan 

4.1.1.1. Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) 

PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) didirikan pada tahun 1992 dengan 

nama PT Tiga Pilar Sejahtera oleh 3 orang yaitu: Bapak Joko Mogoginta, Bapak 

Budhi Istanto dan Almarhum Bapak Priyo Hadisutanto. Produk utama adalah bihun 

kering dan mie kering. Pada tahun 2003 nama perusahaan berubah menjadi PT Tiga 

Pilar Sejahtera Food, Tbk. Kantor pusat AISA Gd. Plaza Mutiara Lt. 16 Suite 
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1601,Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.2 No. 1&2 Kawasan Mega 

Kuningan, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan – 12950, 

sedangkan kantor manufaktur AISA Jl. Raya Solo Sragen Km. 16 Desa Sepat, 

Masaran, Sragen Jawa Tengah, Indonesia.  

Pada tahun 2003 PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. mencatatkan dirinya 

sebagai perusahaan terbuka di bursa efek melaui backdoor listing dengan 

mengkusisi PT Aisa Inti Selara, dan saham perdananya (IPO) dengan harga Rp 

950,00. Pada saat IPO date PT Tiga Pilar Sejahtera Food first issue yang 

dikelurakan sebanyak 45.000.000,00 shares dengan under writer PT Trimegah 

Securindo. 

4.1.1.2. Wilmar Cahaya Indonesia (CEKA) 

PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk dahulu bernama CV Tjahaja Kalbar 

yang didirikan pada tanggal 3 Febuari 1968. Pada tanggal 17 Febuari badan hukum 

berganti peseroan terbatas dan telah disahkan oleh menteri kehakiman RI. PT 

Wilmar Cahaya Indonesia ini berkedudukan di Kabupaten Bekasi dengan alamat 

Jalan Industri Selatan 3 Blok GG No 1, Cikarang, Bekasi. Pada tahun 2009 

Tradesound Investment Limited memiliki 258.855.500 saham perseroan atau 87,02 

%. Berdasarkan persetujan ketua BAPEPAM-LK, pada tanggal 10 Juni 1996 

perusahaan memjadi efektif dalam rangka melaksanakan penawaran umum perdana 

atas 34.000.000 saham perusahaam dengan nilai nominal Rp 500 per saham kepada 

masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia.  
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4.1.1.3. Indofood CBP Sukses Makmur (ICBP) 

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), didirikan pada tanggal 2 

September 2009, perusahaan ini  merupakan salah satu produsen produk konsumen 

bermerek yang mapan dan terkemuka, dengan kegiatan usaha utama antara lain mi 

instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus 

serta minuman. Kegiatan operasional yang dijalankan oleh lebih dari 50 pabrik 

yang tersebar di berbagai wilayah utama di Indonesia, membantu kami untuk 

berada lebih dekat dengan permintaan dan dapat memastikan kesegaran produk-

produk kami di pasar. PT Indofood CBP Sukses Makmur berkedudukan di 

Indofood Tower, Lt. 23 Jl. Jend. Sudirman Kav 76-78,Jakarta, Indoensia.  

Selain itu perushaan ini merupakan hasil pengalihan kegiatan divisi Mi 

Instan dan Divis Bumbu penyeda PT Indofoos Sukses Makmur. Perusahaan ini 

dinyatakan efekti oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 24 September 2010 setelah 

memperoleh persetujuan dari para pemegang saham melalui rapat luar biasa. Pada 

tanggal 28-30 September perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham 

kepada masyarakat sebesar 1.166.191.000 lembar saham dengan harga Rp 5395 per 

saham dan pada tanggal 7 oktober perusahaan mencatatkan seluruh saham yang 

telah diterbitkan pada Bursa Efek Indonesia. 

4.1.1.4 Indofood Sukses Makmur (INDF) 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 

dengan nama PT Panganjaya Intikusma. Ruang lingkup kegiatan perusahaan antara 

lain dari mendirikan dan menjalakan indutri makanan olahan, bumbu penyedap, 
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minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan 

pembutan tekstil karung terigu. Perusahaan ini berkedudukan di Sudirman Plaza, 

Indofood Tower, lantai 27, Jalan Jendral Sudirman Kav.76-78, Jakarta, Indonesia. 

Perusahaan ini  juga memiliki pabrik dan perkebunan perusahaan yang berlokasi di 

berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, kalimantan, Sulawesi dan Malaysia. 

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.  Pada tahun 1994 

PT Indofood Sukses Makmur menawarkan saham perdananya kepada masyrakat 

sebanyak 763.000.000 saham dengan harga nominal Rp 1000.  

4.1.1.5. Mayora Indah (MYOR) 

PT. Mayora Indah Tbk. (Perseroan) didirikan pada tahun 1977 dengan 

pabrik pertama berlokasi di Tangerang. Menjadi perusahaan publik pada tahun 

1990. Perusahaan memulai usahanya secara komersial pada bulan Mei 1978 dengan 

lokasi kantor berkedudukan di Gedumg Mayora, Jalan Tomang Raya No 21-23, 

Jakarta, sedangkan pabrik perusahaan terletak di Tanggerang dan Bekasi. Sesuai 

dengan anggaran dasear pasal 3 ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah 

menjalankan bidang usaha industri , perdagangan serta agen atau perwakilan. Saat 

ini perusahaan menjalankan bidang usaha indutri makanan, kembang gula, biskuit, 

wafer, coklat, kopi, dan makanan kesehatan.  

Pada tanggal 25 Mei 1990 perusahaan memperoleh persetujuan untuk 

melakukan penawaran umum atas 3.000.000 saham perusahaan dengan nilai 

nominal Rp1000 per saham dan ditawarkan kepada masyarakat seharga Rp 9300 

kepada masyarakat dan telah dicatatakan di bursa efek Indonesia pada tanggal 4 Juli 
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1990. Pada tanggal 16 Oktober 1992 perusahaan mamperoleh pernyataan efektif 

dari BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum terbatas atas 63.000.000 

saham perusahaan kepada pemegang saham dan telah dicatatkan di bursa efek 

Indonesia pada tanggal 30 Desember 1992.     

4.1.1.6. Prasidha Aneka Niaga (PSDN) 

PT Prasidha Aneka Niaga Tbk didirikan dengan nama PT Aneka Bumi 

Asih berdasarkan akta notaris Paul Tamara No. 7 tanggal 16 April 1974 yang 

berkedudukan di Jakarta lalu dipindahkan ke Palembang sesuai dengan keputusan 

menteri kehakiman tanggal 25 April 1984. Pada tanggal 29 Desember 1993 PT 

Aneka Bumi Asih berganti nama menjadi PT Prasidha Aneka Niaga. PT Prasidha 

Aneka Niaga memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Plaza Sentral Lantai 20, 

Jalan Jendral Sudirman No. 47 Jakarta dan memiliki 2 cabanag yakni di kota 

Palembang dan kota Bandar Lampung. 

PT Prasidha Aneka Niaga Tbk (IDX:PSDN) merupakan perusahaan 

multinasional yang kegiatan dan usaha utamanya adalah pengolahan dan 

perdagangan karet remah, kopi bubuk, kopi instan, serta kopi biji.  Produksi karet 

remah dilakukan Kantor Cabang Perseroan di Palembang, Sumatera Selatan. 

Produksi kopi bubuk, kopi instan dan ekstrak kopi  dilakukan oleh anak perusahaan 

Perseroan yaitu PT. Aneka Coffee Industry di Sidoarjo, Jawa Timur. Pengolahan 

kopi biji dilakukan di Kantor Cabang Perseroan di Palembang dan Bandar Lampung 

dan anak Perusahaan PT. Aneka Bumi Kencana di Surabaya. Pada tanggal 24 Mei 

1994 perusahaan telah menandatangani perjanjian pendahuluan pencatatan efek 
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dengan bursa efek Jakarta disusul pada tanggal 1 Juni 1994 di bursa efek Surabaya 

denga jumlah 30.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1000 dan ditawarkan 

kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp3000 per saham.     

4.1.1.7. Nippon Indosari Corporindo (ROTI) 

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk ("Perseroan") berdiri pada tahun 1995. 

Pabrik pertama berlokasi di Blok W, Kawasan Industri Jababeka, Cikarang. Untuk 

memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat, Perseroan 

mengembangkan usahanya dengan mendirikan pabrik di Pasuruan pada tahun 2005. 

Besarnya permintaan masyarakat atas produk Sari Roti membuat Perseroan kembali 

membangun pabrik ketiga pada tahun 2008 yang juga berlokasi di Kawasan Industri 

Jababeka Cikarang. Kemudian disusul dengan pembangunan pabrik di Semarang, 

Medan dan Cikarang Barat pada tahun 2011. Pada tahun 2012, Perseroan 

membangun 2 pabrik baru yang berlokasi di Palembang dan Makassar. Pada tahun 

2003 merubah nama perseroan dari PT Nippon Indosari Corporation menjadi PT 

Nippon Indosari Corporindo. 

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha 

utama perusahaan yang sedang dijalankan adalah bidang pabrikasi, penjualan dan 

distribusi roti. Kantor pusat perusahaan berkedudukan di Kawasan Industri 

MM2100 Cibitung – Bekasi. Pada tanggal 18 Juni 2010 mendapat surat pernyataan 

pendaftaran perusahaan dalam rangka penawaran umum perdana 151.854.400 

lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per lembar dengan harga 
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penawaran sebesar Rp1275. Pada tanggal 28 Juni mencatatakan seluruhnya 

sahamnnya di Bursa Efek Indonesia.  

4.1.1.8. Sekar Laut (SKLT) 

PT Sekar Laut adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri, 

pertanian, perdagangan, dan pembangunan, khususnya dalam industri krupuk, saos 

dan bumbu masak serta menjual produknya di dalam negeri maupun luar negeri, 

perusahaan dikontrol oleh Sekar Group. Perusahaan mulai beroperasi secara 

komersial pada tanggal 19 Juli 1976. Pabrik berlokasi di Jalan Jenggolo II/17 

Sidoarjo, Jawa Timur, sedangkan kantor cabang berkedudukan di Jalan Raya 

Darmo No 23-25, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 8 September 1993, 

perusahaan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sesusai dengan persetujuan 

BAPEPAM-LK untuk penawaran umum atas 6.000.000 lembar saham dengan nilai 

nominal Rp1.000 per lembar saham kepada masyarakat.  

4.1.1.9.  Siantar Top (STTP) 

PT Siantar Top ( STTP) berdiri sejak tahun 1972 sebagai cikal bakal 

menerjuni produksi makanan ringan seperti kerupuk. Sejalan dengan 

perkembangan usaha, pada tahun 1987 status usaha ditingkatkan menjadi perseroan 

terbatas (PT). PT Siantar Top berdiri tanggal 7 Mei 1987 dengan kantor pusat yang 

berkedudukan di Jalan. Tambak Sawah 21-23, Waru, Sidoarjo dan kantor cabang 

perushaan terdapat di 3 kota yaitu di Bekasi, Deli Serdang, dan Makkasar.  

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar perusahaan, ruang lingkuo kegiatan 

perusahaan bergerak dalam bidang industri makanan ringan, yaitu mie, kerupuk, 
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dan kembang gula. Pada tanggal 25 Nopemmber 1996 perusahaan memperoleh 

pernyataan efektif oleh BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum atas 

27.000.000.000 saham kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp2.200 dan 

pada tanggal 16 Desember 1996 saham-saha tersebut telah dicatatkan pada Bursa 

Efek Indonesia.  

4.1.1.10. Ultra Jaya Milk Industry & Trading (ULTJ). 

PT Ultra Jaya Milk Industry & Trading (ULTJ) berdiri pada tanggal 2 

Nopember 1971. Pada periode awal pendirian, perusahaan hanya memproduksi 

produks susu yang pengelolahannya dilakukan secara sederhana. Pada pertengahan 

1970 an perusahaan mulai memperkenal teknologi pengelolaan secara UHT dan 

teknologi pengemasan dengan kemasan karton plastik. Pada tahun 1975 perusahaan 

mulai memproduksi secara komersial produk minuman susu cair UHT. Kantor 

pusat dan pabrik perusahaan berkedudukan di Jalan Raya Cimareme No 131, 

Padalaranag, Kabupaten Bandung Barat.  

Kegiatan usaha utama perusahaan, berdasarkan anggaran dasar perusahaan yang 

terakhir adalah bidang industri makanan dan minuman, dan bidang perdagangan. 

Perusahaan memproduksi minuman seperti susu cair, sari buah, teh, minuman 

tradisional dan minuman kesahatan, sedangkan di bidang makanan perusahaan 

memproduksi susu kental manis salah satunya. Berdasarkan keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1990 perusahaan melakukan 

penawaran umum perdana sebanyak 6.000.000 saham dengan harga penawaran 

Rp7500 per saham.  
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4.2. Deskriptif Hasil Penelitian 

Analisis statistik deskrpitif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengartikan 

gambaran mengenai variabel-variabel yang digunakan baik variabel eksogen yaitu 

volume perdagangan, manajemen laba dan good corporate governance maupun 

variabel endogen yaitu return saham perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 

dapat diketahui nilai minimum, maksimum dan rata-rata masing-masing variabel 

dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini selama tahun 2011-2014 yang 

digambarkan dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Anlisis Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Return 40 -.8522 2.8750 .324490 .6729170 

Volume 40 .0001 1.1117 .166056 .2491111 

Manajemen_Laba 40 -2.0214 .2816 -.171920 .4738620 

Kep_Man 40 .0000 17.9700 2.381350 5.3833804 

Kep_Inst 40 33.0700 96.1100 65.789550 19.9977509 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 18 

4.2.1. Return Saham 

Tujuan utama dalam melakukan invetasi adalah untuk mendapatkan tingkat 

keuntungan. Oleh karena itu para investor harus melakukan analisis return saham 

perusahaan pada periode sebelumnya yang bertujan untuk memberikan gambaran 

dalam pengembalian keputusan investasi. Pada tabel 4.1 menunujukan bahwa 

return saham perusahaan dalam penelitian ini selama periode 2011-2014 memiliki 
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rata-rata 0.324490 dengan standar deviasi return saham sebesar  0.6729170. Return 

saham teringgi dalam penelitian ini sebesar 2.875, return tersebut merupakan return 

perusahaan PT Prashida Aneka Niaga Tbk (PSDN), hal ini terjadi karena pada tahun 

harga saham selama tahun 2010 samapai 2011 menunjukan peningkatan yang tinggi 

dari harga Rp80 terus bergerak pada harga Rp310 pada akhir tahun 2011, sedangkan 

return saham terendah sebesar -0.8552, return tersebut merupakan return PT 

Nippon Indosari Corporindo (ROTI). Hal ini terjadi karena harga saham perusahaan 

bergerak menurun selama 2011, bergerak dari harga Rp 6900 ke Rp1020 sehingga 

memunculkan return negatif yang artinya megalami kerugian.  

4.2.2. Volume Perdagangan  

Volume perdagangan menunjukan jumlah saham perusahaan  yang 

diperjualbelikan pada bursa efek dalam satu hari. Volume perdagangan memiliki 

hubungan dengan harga saham suatu perusahaan dan berhubunngan dengan return 

saham suatiu perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.1. rata-rata volume perdagangan 

pada penelitan ini sebesar 0.166056 dan standar deviasi pada penelitian ini sebesar 

0.2491111. Nilai tertinggi dalam penilitian ini sebesar 1.1117, nilai tersebut 

merupakan volume perdagangan perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

(AISA) pada tahun 2012, besarnya tersebut dikarenakan jumlah saham yang di 

perdagangkan banyak diminati oleh para investor. Nilai terendah dalam penelitian 

ini sebesar 0.0001 merupakan volume perdagangan dari perusahaan PT Sekar Laut 

Tbk (SKLT) pada tahun 2011, hal ini dikarenakan jumlah volume perusahaan yang 

diperdagankan tersebut sangat minim peminat dari para investor.  
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4.2.3. Manajemen Laba  

Manajemen laba dalam peneltian ini diproksikan dengan discretionar 

accrual (DA). DA terdiri atas total akrual (TA), total aktiva(AT), aktiva tetap(PPE), 

pendapatan(REV) dan piutang (REC). Penggunaan discretionary accrual sebagai 

proksi manajeman laba dalam penelitian ini diukur dengan menaggunakan Modified 

Jones Model. Penggunaan discretionary accrual sebagai proksi manajemen laba 

yang diukur dengan mengguanakan Model Modified Jones karena mempunyai 

standar error dari error term hasil regresi estimasi nilai total akrual yang paling 

kecil dibandingkan model-model lain. (Dechow, 1995 dalam Wahyuningsih, 2007).  

Rekayasa menaikan laba (income increasing discretionary accrual) 

ditandai dengan nilai DA yang dihasilkan menujukan niali positif, sedangkan dalam 

rekayasa menurukan laba (income decreasing discretionary accrual) ditandai 

dengan niali DA yang dihasilkan menunjukan nilai negatif. Pada Tabel 4.1. 

ditunjukan bahwa nilai DA terendah sebesar -2.0214 yang dimiliki oleh PSDN 

tahun 2014 yang menandakan ada penurunan laba, sedangkan nilai tertinggi dari 

DA sebesar 0.2816 yang dimiliki perusahaan MYOR tahun 2011 yang menunjukan 

reakayasa menaikan laba. Rata-rata yang dihasilkan manajeman laba dalam 

penelitian ini sebesar -0.171920 dan standar deviasi manajemen laba dalam 

penelitian ini sebesar 0.4738620.  

4.2.4. Good Corporate Governance  

Good Corporate Governance merupakan salah satu cara untuk mengelola 

perusahaan secara baik yang berguna untuk mengatur hubungan stakeholder dan 
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manajer yang bertujuan untuk mengurangi konflik. Dalam penelitian ini 

pengukuran good corporate governance mengguanakan kepemilikan manajerial 

dan kepemelikan institusional. Kepemilikan manajerial menunjukan kepemilikan 

saham oleh dewan direksi dan manajerial pada setiap perusahaan.  

Pada Tabel 4.1 kepemlikian manajerial dalam penelitian ini memiliki nilai 

rata-rata sebesar 2.381350. Nilai minimum kepemilikan manajerial dalam 

penelitian ini sebesar 0 yang dimiliki perusahaan AISA,.ICBP, dan MYOR dan  

pada setiap tahun pengamatan penelitian ini, sedangkan yang lain mengalami 

perubahan karena ada kepemilikan manajerial yang bertambah maupun yang baru, 

hal menandakan bahwa nilai 0 pada kepemilikan manajerial tidak ada dewan direksi 

yang memiliki saham pada perusahaan tersebut, sedangkan nilai tertinggi 

kepemelikan manajerial dalam penelitian ini sebesar 17.97 yang dimiiki oleh 

perusahaan ULTJ pada tahun 2012 dan standar deviasi kepemelikan manajerial 

pada penelitian ini sebesar 5.3833804 

Kepemilikan institusioanl menunjukan kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi atau pemegang saham yang berbentuk badan hukum. Berdasarkan Tabel 

4.1, rata-rata kepemilikan institusional dalam penelitian ini sebesar 65.789550 

dengan standar deviasi 19.9977509. Nilai minumu kepemelikan institusional dalam 

penelitian ini sebesar 33.0700 yang dimiliki oleh perusahaan MYOR pada setiap 

tahun pengamatan dalam penelitian ini dan nilai maksimum dalam penelitian ini  

sebesar 96.1100 yang dimiliki perusahaan SKLT pada tahun 2011, sehingga dapat 

diartikan bahwa kepemilikan institusional  terendah yang dimiki sampel penelitian 
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ini adalah 33.0700 dan  kepemilkian tertinggi yang dimilki sampel peneltian ini 

adalah 96.1100 

4.3. Analsis Hasil Penelitian  

Analisis model pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

linear berganda. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda lebih dahulu 

melakukan uji asumsi klasik. Pemilihan menggunakan uji regresi linear berganda 

ini untuk menguji pengaruh variabel bebas yan lebih dari satu terhadap variabel 

terikat.   

4.3.1. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian ini dilakukan agar mendapatkan hasil model regresi yang dapat 

diestimasi dengan tepat dan tidak bias. Pengujian asumsi klasik terdiri dari 4 

pengujian diantaranya uji multikolinearitas, uji heterokedaktistas, uji autokorelasi, 

dan uji normalitas.  

4.3.1.1. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan atau 

korelasi antar masing-masing variabel dalam penelitian ini. Uji ini menunjukan 

adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antar variabel. Untuk mendeteksi 

adanya gejala multikolinearitas pada model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan variance inflation factor (VIF). Gejala multikolinieritas tidak terjadi apabila 

niali tolerance penelitian > 0,1 dan nilai variance inflation factor <10. Hasil 

pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini ditunjukan dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Colliniearity Statistic Keterangan 

Tolerance VIF 

Volume Perdagangan 0.870 1.149 Bebas Multikolinearitas 

Manajemen Laba 0.930 1.075 Bebas Multikolinearitas 

Good Corporate 

Governance: 

Kepemilkan Manejerial  

Kepemilikan Institusional 

 

 

 

0.793 

0.770 

 

 

1.260 

1.300 

 

 

Bebas Multikolinearitas 

Bebas Multikolinearitas 

Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 

 

Tabel 4.2 menunjukan hasil Uji Multikolinearitas, berdasarkan hasil Uji 

Multikolinearitas terseebut diketahui bahwa setiap variabel dalam penelitian ini 

yaitu Volume Perdagangan, Manajeman Laba, dan Good Corporate Governance 

mempunyai nilai tolarance > 0.1 dan VIF < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

semua variabel dalam penelitian ini tidak terjadi Multikolinearitas atau bebas 

Multikolinearitas. 

4.3.1.2. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian digunakan untuk menguji ada tidaknya hubungan antara variabel 

pengganggu dengan variabel bebas. Selain itu untuk menguji ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Apabila varians dari 

residual pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut dengan 

homokedastistas. Model regresi yang baik adalah bebas dari heterokedastistas . cara 

mendeteksi ada tidaknya heterokedastistas dapat dilakukan dengan cara melakukan 

uji scater plot. Dalam uji scater plot jika titik menyebar dan tidak membenntuk pola 
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yang khas maka uji regresi tidak terkena asumsi heterokedastistas. Berikut ini hasil 

uji heterokedastistas dalam penelitian ini. 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Heterokedastistas 

 

 Sumber: Hasil Olah Data SPSS 

Bedasarkan gambar 4.1 diagram scatter plot diatas menunjukan bahwa 

titik-titik menyebar tidak mengumpul dan tidak memebentuk pola yang khas. Hal 

ini dapat diartikan bahwa terjadi gejala homokedastistas atau tidak terjadi 

heterokedastistas yang menunjukan tidak terjadi hubungan antara variabel eksogen 

dan variabel endogen. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa model regresi 

terbebas dari gejala Heterokedastistas.  
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4.3.1.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji adanya korelasi antara 

kesalahan antara pengganggu periode tertentu dengan periode sebelumnya. Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi ini digunakan uji Durbin Watson. Untuk 

mengetahui ada tidaknya autokorelasi maka nilai DW yang dihasilkan harus sesuai 

dengan ketentuan dL < nilai DW < 4-dL. Dari hasil pengujian yang dilakukan dalam 

penelitian in yang menggunakan data-data yang telah ditentukan dari sampel 

penelitian, nilai DW yang dihasilkan pada tabel berikut. 

Tabel 4.3. 

Uji Durbin-Watson 

   Sumber: Hasil Data Olah SPSS 

Berdasarkan Tabel 4.3 hasil uji Durbin Watson pada penelitian ini 

mempunyai nilai 1,869 dengan K sebanyak 3 (jumlah variabel eksogen) dan N 

sebanyak 40 (jumlah data). Maka niali DW berada pada 1,338 < 1,869 < 4-1,338, 

maka dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi positif maupun negatif.  

 

 

 

Model Summaryb 

Model 
R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

d

i
m

e

n
s

i
o

n

0 

1 .188a .035 -.075 .6976775 1.869 

a. Predictors: (Constant), Kep_Inst, Volume, Manajemen_Laba, Kep_Man 

b. Dependent Variable: Return 
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4.3.1.4 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi, variabel 

eksogen dan endogen. Apabila uji ini tidak memenuhi asumsi maka uji statistik 

menjadi tidak valid. Cara untuk menguji normalitas data yaitu dengan analisis 

grafik P-Plot. Dasar pengambilan Keputusan dari grafik P-Plot yaitu:  

1. Jika titik tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika titik menyebar menjauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti 

arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas.  

Analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji 

non parametrik Kolmogrov-smirnov. Data yang disebut terdistribusi dengan normal 

jika siginifikasi (2-tailed) menunjukan lebih dari 0,05. Berikut ini hasil uji 

normalitas dengan uji Kolmogrov-smirnov dalam penilitian ini.  
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardize

d Residual 

N 40 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .66093146 

Most Extreme Differences Absolute .195 

Positive .195 

Negative -.080 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.232 

Asymp. Sig. (2-tailed) .096 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai yang dihasilkan dalam 

uji Kolmogorov-smirnov adalah sebesar 1,232 dengan timgkat signifikansi sebesar 

0,096. Hal ini menunjukan bahwa dalam penelitian ini data telah terdistribusi 

dengan normal dan lolos dalam uji normalitas. 
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Gambar 4.2 

Grafik Normalitas P-Plot 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis tersebut. Maka dapat disimpulkan Grafik P-Plot 

telah memperlihatkan data dalam penelitian in secara normal.  

4.3.2. Uji Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi linier berganda merupakan model analisis untuk mengetahui 

volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance terhadap 

return saham perusahaan. Dalam hasil olah regresi linier berganda terdapat 

persamaan yang menunjukan model regresi penelitian ini. Berikut persamaan 
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regersi linear berganda yang diperoleh dari hasil olahan SPSS yang tercantum 

dalam tabel 4.5. 

Tabel 4.5 

Analisis Regresi Volume perdagangan, Manaejem Laba, dan Good Corporate 

Governance ( kepemilikan manajerial dan institusional) terhadap Return 

Saham 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.25462 0.482  0.529 0.600 

Volume 0.16940 0.481 0.063 0.352 0.727 

Manajemen_Laba 0.02306 0.244 0.016 0.094 0.925 

Kep_Man 0.02310 0.023 0.185 0.992 0.328 

Kep_Inst -0.00014 0.006 -0.004 -0.022 0.982 

a. Dependent Variable: Return 

Sumber: Lampiran, Hasil Uji SPSS 18 

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linear berganda pada tabel 4.5 

diatas, maka didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

𝒀 = 𝟎. 𝟐𝟓𝟒𝟔𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟔𝟗𝟒𝟎𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟎𝟔𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟐𝟑𝟏𝟎𝑿𝟑 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟒𝑿𝟒 +

𝒆........................................................................................................................(4.1) 

Dimana variabel terikat adalah Return saham perusahaan (Y) sedangakan 

variabel bebasnya adalah Volume Perdagangan (X1), Manajemen Laba (X2), Good 

Corporate Governance (Kepemelikan Manajerial (X3), Kepemelikan Institusional 

(X4)). 
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Dari persamaan regresi linear berganda yang tertera pada tabel 4.5 maka dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0.25462 menunjukan apabila variabel Volume 

Perdagangan, Manajemen Laba, Good Corporate Governance besarnya nol 

atau konstan, maka return saham adalah sebesar 0.25462. 

2. Volume Perdagangan  

Koefisien regresi volume perdagangan sebesar 0.16940 hal ini berarti 

apabila volume perdagangan meningkat satu satuan maka variabel return 

saham akan meningkat 0.16940 dan begitu pula sebaliknya dengan asumsi 

variabel lain konstan. 

3. Manajemen Laba 

Koefisien regresi manajemen laba sebesar 0.02306 hal ini menunjukan 

apabila manajemen laba meningkat satu satuan maka return saham juga 

akan meningkat sebesar 0,023 dengan asumsi variabel lain konstan. 

4. Kepemilikan Manajerial 

Koefisien good corporate governance yang diukur dengan kepemelikan 

manajerial sebesar 0.02310, hal ini menunjukan bahwa apabila kepemilikan 

manajerial meningkat satu satuan maka akan mempengaruhi return saham 

sebesar 0,02310 dengan asumsi variabel lain konstan. 
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5. Kepemilikan Institusional 

Koefisien good corporate governance yang diukur dengan kepemilikan 

institusional sebesar -0.00014 hal ini menunjukan bahwa apabila 

kepemilikan institusional naik satu satuan akan mempengaruhi return 

saham sebesar -0.00014 dengan asumsi variabel lain konstan.   . 

4.3.3. Koefiesien Determinasi  

Koefisien detrminasi digunakan untuk mengukur variasi perusahaan eksogen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel endogen secara simultan dan nilai koefiesien 

determinasi berkisar 0 sampai dengan 1. Semakin besar koefisien determinasi yaitu 

semakin mendekati satu, maka semakin baik variabel eksogen menjelaskan variasi 

perubahan pada variabel endogen. 

Dalam penelitian ini hasil koefisien determinasi yang ditunjukan oleh R-

square (R2) menunjukan nilai 0.035 atau sebesar 3.5% yang memiliki arti volume 

Perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance dapat menjelaskan 

variabel endogen sebesar 3.5% sedangkan sisanya sebesar 96.5% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan ke dalam model regeresi.  
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Tabel 4.6 

Hasil Koefisien Determinasi 

Sumber: Lampiran, Hasil SPSS 18 

4.3.3. Uji Hipotesis 

4.3.3.1. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menganalisis tingkat signifikasi pengaruh variabel 

eksogen terhadap variabel endogen secara parsial. Untuk melihat pengaruh 

signifikan secara parsial maka nilai signifikansi yang ditentukan adalah kurang dari 

0.05 dan membandingkan t hitung dengan t tabel, apabil t hitung > t tabel maka 

variabel eksogen memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap return 

saham. 

 

Model Summaryb 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

1 .188a .035 -.075 .6976775 1.869 

a. Predictors: (Constant), Kep_Inst, Volume, Manajemen_Laba, Kep_Man 

b. Dependent Variable: Return 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji t 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.25462 0.482  0.529 0.600 

Volume 0.16940 0.481 0.063 0.352 0.727 

Manajemen_Laba 0.02306 0.244 0.016 0.094 0.925 

Kep_Man 0.02310 0.023 0.185 0.992 0.328 

Kep_Inst -0.00014 0.006 -0.004 -0.022 0.982 

a. Dependent Variable: Return 

 

Terdapat dua hipotesis dalam pengelohan data penelitian ini yakni: 

Ho: volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance tidak 

memiliki pengaruh siginifikan positif terhadap return saham perusahaan secara 

parsial. 

H1: volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap return saham perusahaan.  

Berdasarkan hasi tabel 4.7, maka dapat djelaskan pengujian hipotesis untuk 

setiap variabel eksogen terhadap variabel endogen yang mana sebagai berikut: 

1. Nilai uji t variabel volume perdangangan adalah sebesar 0.352 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0.727. Nilai t hitung yang ditunjukan oleh 
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variabel volume perdangangan sebesar 0.352 dan nilai t tabel sebesar 

2.02809, maka dapat disimpulkan Ho diterima. Selain itu tingkat 

signifikansi variabel volume perdangangan sebesar 0.727 sedangakan 

α=0.05, disimpulkan volume perdagangan  berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return saham perushaan. Nilai positif ditunjukan dengan 

nilai koefisien yang positif pada variabel volume perdagangan (X1). 

2.  Nilai uji t variabel manajemen laba adalah sebesar 0.094 dengan tingkat 

signifikansi 0.952. Nilai t hitung variabel manajemen laba sebesar 0.094 dan 

nilai t tabel sebesar 2.02809, disumpalkan bahwa nilai t hitung < t tabel 

sehingga H0 diterima. Selain itu tingkat signifikansi variabel manajemen 

laba sebesar 0.952 sedangkan α=0.05, disimpulkan manajemen laba tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham perushaan. Nilai 

positif ditunjukan dengan nilai koefisien yang positif pada variabel 

manajemen laba (X2). 

3. Nilai uji t good corporate governance yang diukur dengan dua pengukuran 

yakni pertama kepemilikan manajerial yang memiliki t hitung sebesar 0,992 

dengan tingkat signifikansi 0.328. Nilai t hitung kepemilikan manajerial 

sebesar 0.992 dan t tabel sebesar 2.02809, disimpulkan bahwa nilai t hitung 

< t tabel sehingga Ho diterima. Selain itu tingkat signifikansi kepemilikan 

manajerial sebesar 0.328 sedangkan α=0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa kepemelikan manajerial berpengaruh positif tidak signifikan  

terhadap return saham perushaan. Nilai positif ditunjukan dengan nilai 

koefisien yang positif pada variabel kepemilikan manajerial (X3). 
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Kedua yakni pengukuran kepemilikan institusional,  memiliki t hitung 

sebesar -0,022 dengan tingkat signifikansi 0.982. Nilai t hitung kepemilikan 

manejerial sebesar 0.982 dan t tabel sebesar 2.02809,  disimpulkan bahwa 

nilai t hitung < t tabel sehingga Ho diterima. Selain itu tingkat signifikansi 

kepemilikan manejerial sebesar 0.982 sedangkan α=0.05, disimpulkan 

bahwa kepemelikan institusional berpengaruh positif signifikan positif 

terhadap return saham perushaan. Nilai positif ditunjukkan dengan nilai 

koefisien yang positif pada variabel kepemilikan institusional (X4). Hasil 

kedua pengukuran tersebut yang menyatakan hasil keduanya tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham perushaan sehingga 

good corporate governance berpengaruh positif tidak signifikan.  

4.3.3.2. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel eksogen terhadap 

variabel endogen secara bersama-sama atau simultan. Sesuai dengan langkah-

langkah yang dilakukan dalam melakukan uji F, untuk mengetahui signifikansi 

diketahui melalui F-hitung > F-tabel dengan α=5% sehingga variabel eksogen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara simultan.  

Terdapat dua hipotesis untuk penelitian ini yaitu: 

Ho: Volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance tidak 

memilik pengaruh signifikan positif secara simultan terhadap return saham 

perusahaan food and beverages yang terdafatar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 
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H1: Volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance 

memilik pengaruh signifikan positif secara simultan terhadap return saham 

perusahaan food and beverages yang terdafatar di Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 

Berikut adalah hasil uji F dengan pengelolaan menggunakan SPSS 18 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .623 4 .156 .320 .863a 

Residual 17.036 35 102.487   

Total 17.660 39    

a. Predictors: (Constant), Kep_Inst, Volume, Manajemen_Laba, Kep_Man 

b. Dependent Variable: Return 

 

Berdasarkan tabel 4.8 diperoleh F hitung penelitian ini sebesar 0.320 dengan 

nilai signifikansinya 0.863. F- tabel dengan df penyebut sebesar 40 dan df 

pembilang 4, nilai F tabel adalah 2.86626555 Hasil tersebut menunjukan bahwa F 

hitung < F tabel (0.320 < 2.86626555). Maka dapat dinyatakan Ho diterima karena 

F hitung lebih besar dari F tabel dan signifikasi dalam penelitian ini sebesar 0.863 

lebih besar dari 0.05. Hasil uji F ini menyatakan bahwa Ho diterima sehingga 

kesimpulannya variabel volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate 

governance secara simultan  berpengaruh positif tidak signifikan terhadap return 
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saham perushaan food and beverages yang terdaftar pada Indeks Saham Syariah 

Indonesia. 

4.4. Pembahasan  

4.4.1. Pengaruh Volume Perdagangan Terhadap Return Saham 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa volume perdagangan tidak 

berpengaruh signifikan positif terhadap return saham, hal ini ditunjukan dengan 

nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel yakni 0.352 < 2.02809, selain itu tingakat 

signifikannya sebesar 0727 lebih besar dari 0.05, sehingga kesimpulannya volume 

perdagangan memiliki pengaruh positif tidak signifikan  terhadap return saham dan 

H1 ditolak. Nilai positif ini ditunjukan dengan koefisien regresi volume 

perdangangan yang memiliki nilai 0.16940, maka dapat dikatakan positif.  

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa volume perdagangan berpengaruh 

positif  terhadap return saham tetapi tidak signifikan. Hal ini terbukti secara empiris 

dalam pengujian data penelitian yang menyatakan bahwa volume perdagangan 

memiliki standar deviasi sebesar 0.2491111 yang lebih besar daripada nilai mean  

volume perdagangan yang sebesar 0.166056 (lihat Tabel 4.1). Hasil penelitian yang 

tidak signifikan antara variabel volume perdagangan dengan return saham 

disebabkan fluktuatifnya volume perdagangan pada perusahaan yang diteliti. Hal 

ini menunjukan  saham yang diperdagangkan ada termasuk saham yang aktif dalam 

perdagangan adapula yang tidak aktif dalam perdagangan. Saham yang aktif dalam 

perdagangan yang memiliki volume perdagangan tinggi tidak menjamin 

perusahaan menghasilkan return saham yang tinggi. Saham yang tidak aktif dalam 
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perdagangan biasaya tidak diminati oleh para investor pada perdagangan waktu 

tersebut. 

Hasil penelitian didukung oleh penelitian dari Ni Luh Nonik (2014) 

menyatakan bahwa volume perdagangan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap return. Kegiatan volume perdagangan yang tinggi menunjukan pasar yang 

baik dan diminati oleh para investor tetapi tingginya volume perdagangan yang 

tinggi juga belum menjamin menghasilkan return yang tinggi salah satu 

penyebabnya adalah harga saham, harga saham yang fluktuatif dapat 

mempengaruhi return saham. Harga saham yang fluktuatif juga akan 

mempengaruhi kepercayaan investor. Selain itu penelitian dari Cheng F. Lee (2001) 

volume perdagangan yang diproksikan sebagai informasi pasar yang akan datang 

tidak berpengaruh signifikan return saham perusahaan karena volume perdagangan 

tidak berpangaruh terhadap perubahan harga saham yang membentuk retrun saham 

perusahaan.  

Jumlah volume perdangangan perusahaan yang diperdagangkan pada bursa 

efek Indonesia belum dapat menjelaskan bahwa saham tersebut disebut saham yang 

likuid, maka kita sebagai investor muslim harus mampu menganalisis faktor-faktor 

lain yang lebih mampu menjelaskan saham-saham tersebut sedang diminati oleh 

para investor. Pada dasarnya investor menanamkan dananya pada pasar modal 

adalah untuk mendapat pengembalian atas investasi yang dilakukan karena 

pengembaliaan tersebut merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang akan 

didapat dari investasi tersebut. Pada saat investor hanya melihat volume 

perdagangan yang mencerminkan informasi dan likuiditas saham perusahaan, maka 
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hal tersebut belum bisa dipakai sebagai salah satu keputusan berinvestasi karena 

volume perdagangan tidak dapat menggambarkan keadaan dimasa yang akan 

datang, mungkin saja informasi yang sampai kepada para investor hanya sebuah 

pembohongan yang menguntungkan salah satu pihak saja. Seperti yang terterah di 

dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nissa ayat 29: 

 

Yā ayyuhal-lażīna āmanū lā ta’kulū amwālakum bainakum bil-bāṭili illā an takūna 

tijāratan ‘an tarāḍim minkum, wa lā taqtulū anfusakum, innallāhā kāna bikum 

raḥīmā(n). 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku 

dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

 

Selain itu kondisi makro ekonomi Indonesia pada periode 2011-2014 terus 

mengalami penurunan 6.5%-5.1%. Hal ini tidak lepas dari akibat krisis yang terjadi 

di Eropa dan Amerika Serikat, sehingga para investor benar-benar berhati-hati 

dalam mengivestasikan karena para investor tidak ingin mengambil risko yang 

tinggi karena efek dari krisis Eropa dan Amerika Serikat. Para investor lebih tertarik 

menginvestasikan pada sekuritas yang minim risiko salah satunya Surat Berharga 

Indonesia Syariah, karena risiko yang kecil dan imbal hasil SBIS berada dikisaran 

6%-7%.  
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4.4.2. Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa manajemen laba  

berpengaruh positif tidak signifikan  terhadap return saham, hal ini ditunjukan 

dengan nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel yakni 0.094 < 2.02809, selain itu 

tingakat signifikannya sebesar 0.925 lebih besar dari 0.05, sehingga kesimpulannya 

manajemen laba memiliki pengaruh positif tidak signifikan  terhadap return saham 

dan H2 ditolak. Nilai positif ini ditunjukan dengan koefisien regresi manajemen 

laba  yang memiliki nilai 0.02306, maka dapat dikatakan positif. 

Hasil penelitian ini didukung oleh Ukhti (2014) yang menyatakan bahwa 

manajemen laba memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap return saham 

perusahaan. Selain itu Solechan (2009) menyatakan bahwa manajemen laba yang 

diproksikan dengan diskresioner akrual tidak memiliki pengaruh terhadap return 

saham perusahaan. Hasil peneltian ini tidak sesuai dengan Gul, Leung dan Srinindhi 

(2000) yang berhasil membuktikan bahwa manajemen laba memiliki pengaruh 

signifikan terhadap return saham perusahaan.  

Maraknya praktek manajemen laba pada saat ini menyebabkan informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan belum dapat menggambarkan kondisi dan 

kinerja perusahaan secara benar. Praktek manajemen laba yang dilakukan oleh 

manajer mengakibatkan penyesatan kepada investor dalam mengestimasi return 

perusahaan yang akan datang. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

memiliki hubungan nilai yang bermanfaat terhadap investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Nilai laba yang terkandung dalam laporan keuangan 
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merupakan informasi yang sangat penting bagi investor untuk menilai perusahaan 

serta akan mengestimasi return.  

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukan bahwa variabel manajemen laba 

dengan pengukuran discretionary accruals  berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap return perusahaan dikarenaka beberapa hal (1) Investor pada umumnya 

tidak mengetahui adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan baik 

menaikan dan menurunkan laba. (2) Pendekatan yang digunakan dalam manajemen 

laba bermacam-macam. Graham et al (2005) menunjukkan bukti empiris bahwa 

manajer lebih memilih melakukan manajemen laba riil daripada manajemen laba 

berbasis akrual. Cohen dan Zarowin dalam Ratmono (2010) menyatakan bahwa 

manajemen laba yang berbasi akrual akan menarik perhatian auditor dan regulator 

selain itu manajemen laba yang berbasis akrual dinilai kurang mencapai target laba 

yang diinginkan sehingga harus dilengkapi dengans strategi manajemen laba rill. 

(3) perhatian investor terhadap laporan keuangan tahunan sangatlah kurang dalam 

melakukan keputusan investasi. Para investor cenderung menggunakan analisis 

teknikal daripada analisis fundamental yang dinilai kurang praktis serta kondisi 

perekonomian pada tahun 2011-2014 cenderung lemah akibat efek dari krisis yang 

terjadi di Eropa dan Amerika Serikat. 

Dalam penelitian ini discrentionary accruals sebagai proksi pengukuran 

manajeman laba. Dalam statistik deskriptik yang tersaji dalam Tabel 4.1 

menunjukan bahwa nilai mean discrentionary accruals menunjukan nilai sebesar   

-0.171920 dari nilai maksimum 0.2816. Dalam perhitungan manajemen laba 

apabila nilai DA menunjukan nilai 0 maka tidak terjadi manajemen laba, apabila 
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nilai DA menunjukan nilai positif maka terjadi praktek manajemen laba dengan 

menaikan laba, apabila nilai DA menunjukan nilai negatif maka terjadi praktek 

manajemen laba dengan menurunkan laba. Nilai rata-rata sebesar -0.171920 

menunjukan bahwa perusahaan mengatur laba untuk turun dengan pola taxation 

motivation. Tax motivation ini bertujuan menurunkan laba bersih perusahaan guna 

untuk mengurangi pajak. Alasan perusahaan menghindari pajak karena pada 

periode tahun 2011-2014 kondisi perekonomian Indonesia megalami penurunan 

pada tahun 2011 perekonomian Indonesia menujukan angka 6.5%, dan pada tahun 

2014 menunjukan angka 5.1%. Hal ini menunjukan kondisi ekonomi Indonesia 

sedang mengalami penurunan, sehingga pemerintah Indonesia ingin 

mengembalikan kondisi perekonomia melalui peningkatan pajak sehingga 

pendapatan negara bertambah. Motivasi ini yang menyebabkan para perusahaan 

melakukan penurunan laba demi menghindari pajak yang tinggi.  

 Seperti yang diungkapkan oleh Scott  (2003:377-383), antara lain : (1) Bonus 

Purpose, (2) Political Motivation, (3)Taxations Motivations, (4) Penggantian CEO, 

(5) Penawaran Saham Perdana (IPO), (6) pentingnya memberi informasi kepada 

investor dan (7) motivasi perjanjian hutang. Praktek manajemen laba yang 

dilakukan manajemen perusahaan dalam upaya meningkatkan dan menurunkan 

laba untuk kepentingan dirinya sendiri hanya untuk mengejar prestasi dan 

kompensasi bonus ini merupakan tindakan yang tidak amanah. Pada dasarnya 

amanah merupakan tindakan yang diwajibakan oleh Allah SWT, semua tindakan 

yang dilkukan oleh setiap manusia harus amanah apabila manusia melanggar 

amanah tersebut maka akan mendapatkan dosa.  
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4.4.3. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Return Saham 

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa good corporate governance 

yang diukur dengan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap return saham, hal ini ditunjukan dengan nilai t hitung yang lebih 

kecil dari t tabel yakni 0.992 < 2.02809, selain itu tingkat signifikannya sebesar 

0.328 lebih besar dari 0.05, sehingga kesimpulannya kepemilkan manajerial 

memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham dan H3 ditolak. 

Nilai positif ini ditunjukan dengan koefisien regresi volume perdangangan yang 

memiliki nilai 0.02310, maka dapat dikatakan positif.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Nugraha (2011) yang menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Kepemilikan manajerial yang tinggi akan meningkatkan pemaksimalan 

kepentingan pihak dewan direksi dan komisaris dalam mencapai tujuannya,selain 

itu akan berakibat pada gagalnya menjalankan fungsi maka hal ini dapat 

menggangu jalan perusahaan dalam mencapai tujuannya karena adanya 

kepentingan pribadi. Penerapan kepemelikan manajerial yang berfungsi untuk 

mengurrangi konflik keagenan di dalam perusahaan belum bisa menunjukan 

peningkatan return saham perusahan. Konflik yang terjadi karena adanya 

kepentingam individu, selain itu kepemilikan manajerial di Indonesia terutama pada 

perusahaan food and beverages sangatlah kecil sehingga pengawasaannya sangat 

kurang.  
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Dari pengukuran kepemilikan institusional menunjukan hasil yang sama 

dengan kepemilikan manajerial, bahwa kepemilikan institusional memiliki 

pengaruh positif tidak signifikan terhadap return saham. , hal ini ditunjukan dengan 

nilai t hitung yang lebih kecil dari t tabel yakni -0.022 < 2.02809, selain itu tingkat 

signifikannya sebesar 0.982 lebih besar dari 0.05, sehingga kesimpulannya 

kepemilkan institusional memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap return 

saham dan H4 ditolak. Nilai positif ini ditunjukan dengan koefisien regresi volume 

perdangangan yang memiliki nilai- 0.00014, maka dapat dikatakan negatif.  

Hasil penelitian ini didukung oleh Kurniawan (2010) yang meyatakan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham. 

Kepemilikan institusional akan berdampak pada voting power yang bisa merugikan 

kepentingan saham minoritas sehingga berdampak pada perubuhan harga saham. 

Selain itu dalam membuat keputusan hanya berorientasi pembagian laba sebagai 

deviden yang akan dibagikan atau diinvestasikan kembali (laba ditahan). Penelitian 

Faradillah (2013) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpangaruh 

terhadap kinerja pasar yang diukur dengan return. Kepemilkan suatu institusi dalam 

suatu entitas bisnis yang memiliki fungsi pegawasaan terhadap kegiatan yang 

dilakukan dalam entitas bisnis tersebut. Pengawasaan terhadap kebijakan-kebijakan 

yang dibuat oleh pihak manajemen yang secara tidak langsung akan berhubungan 

dengan inventasi dalam entitas bisnis tersebut. 

Pegawasaan yang dilakukan oleh piha institusi kepada pihak manajemen 

masih sangatlah minim ini terlihat dari dengan adanya pengawasaan yang dilakukan 

oleh pihak institusi tidak bisa meningkatkan kinerja pasar perusahaan. Lee.et.al. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PENGARUH VOLUME PERDAGANGAN ... NAUFAL AFLAH



117 
 

 

(1992) yang menayatakan bahwa investor institusional merupakan investor 

sementara sehingga hanya terfokus pada laba sekarang. Perubahan laba perusahaan 

akan mempengaruhi dalam keputusan investasi. Perubahan tersebutu jika disinyalir 

kurang memberi keuntungan maka investor akan melikuidasi sahamnya.  

Peningkatan kepemilikan institusional akan mengakibatkan tidak adanya 

kesetaraan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Kondisi seperti 

tersebut akan mengakibatkan penurunan kinerja manajemen karena voting power  

oleh pemegang saham lebih besar daripada pihak manajemen sehingga pihak 

manajemen tidak dapat melakukan kinerja sebaik mungkin dan akan berujung pada 

penurunan kinerja. Penurunan kinerja pihak manajemen ini akan memberikan 

kerugian kepada perusahaan karena akan berujung pada penurunan laba yang juga 

akan berakibat pada penurunan kinerja pasar dan akhirnya return saham perusahaan 

akan turun.   

Good corporate governance yang merupakan prinsip tata kelola yang baik 

bagi perusahaan ternyata belum membawa dampak terhadap kinerja perusahaan dan 

pasar, sehingga para investor tidak selalu melihat penerapaan good corporate 

governance yang dilakukan perusahaan. Di Indonesia ini penerrapan good 

corporate governance telah dituangkan dalam sebuah peraturan yang resmi, tetapi 

dalam prakteknya tidak bisa terlihat penerapan good corporate governance tersebut 

sehingga produk hukum belaka yang tidak diiringi dengan praktek dan tata 

kelolanya. Selain itu penilain good corporate governance dinilai dari beberapa 

indikator saja, tidak ada orang-orang independen yang terjun langsung di dalam 
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perusahaan untuk melihat tata kelola perusahaan yang sesuai dengan prinsip good 

corporate governance  

4.4.4. Pengaruh Volume Perdagangan, Manajemen Laba, Dan Good Corporate 

Governance Secara Simultan Terhadap Return Saham Perusahaan Food 

And Beverages  

Variabel volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate 

governance memiliki F-hitung sebesar 0.320 dengan nilai signifikansinya 0.863. F- 

tabel dengan df penyebut sebesar 40 dan df pembilang 4, nilai F tabel adalah 

2.86626555 Hasil tersebut menunjukan bahwa F hitung < F tabel (0.320 < 

2.86626555). Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena F hitung lebih 

kecil daripada F tabel dan nilai tingkat signifikansinya yang melebihi α= 5%. Hasil 

uji F ini menunjukan bahwa volume perdagangan, manajemen laba, dan good 

corporate governance secara simultan memiliki pengaruh positif tidak signifikan 

terhadap return saham perusahaan food and beverages  

Kondisi pertubumhan Indonesia pada periode tahun 2011-2014 benar-benar 

mengalami perlambatan, nilai pertembuhan Indonesia pada tahun 2011 berkisar 

pada angka 6.5% yang terus menurun pada angka 5.1% pada tahun 2014. Kondisi 

perkonomian Indonesia yang terus menurun pada periode tersebut tidak terlepas 

dari efek perlambatan yang terjadi di Eropa, China dan Amerika Serikat. Dalam 

dunia investasi hal merupakan suatu risiko yang harus dihadapi oleh setiap investor 

yang melakukan keputusan investasi. Dengan adanya kejadiaan tersebut maka 

setiap investor melakukan tindakan yang hati-hati dalam berinvestasi dan 
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menanamkan dananya di pasar modal. Para investor masih beranggapan bahwa 

masih  ada efek dari krisis tersebut pada periode 2011-2014, sehingga para investor 

lebih memilih berinvestasi pada produk investasi yang memberikan pengembalian 

pasti dan risiko yang rendah akan investasi yang dilakukan, seperti berinvestasi 

pada Surat Bank Indonesia Syariah (SBIS). 

Kondisi pertumbuhan perekonomiaan yang mengalami perlambatan 

membuat pemerintah Indonesia melakukan strategi untuk meningkatan 

perekonomiaan melalui peningkatan pendapatan negara. Peningkatan pendapatan 

negara ini melalui pajak yang dikenakan pada setiap perusahaan. Kondisi ini yang 

membuat rata-rata perusahaan food and beverages malakukan manajemen laba 

dengan cara menurunkan laba perusahaan yang bertujuan untuk mengurangi pajak 

perusahaan dari yang semestinya. Para investor yang melihat adanya penurunan 

laba oleh perusahaan meresponnya dengan tidak menannamkan dana melalui saham 

perusahaan sehingga berakibat pada return perusahaan.  

Pada tahun 2011-2014 likuiditas perusahaan food and beverages yang 

dicermikan oleh volume perdagangan relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan 

yang bergerak di sektor manufaktur lainnya. Perputaran saham yang di 

perdagangkan di pasar modal relatif kurang menjadi daya tarik investor untuk 

membeli saham perusahaan food and beverages, investor beranggapan bahwa 

perusahaan food and beverages kurang bisa memberikan pengembalian yang 

diinginkan oleh para investor karena perusahaan food and beverages merupakan 

perushaan yang pasti dan masi bisa terus berjalan sehingga kurang menarik 

investor. Selain itu saham perusahaan food and beverages yang diperjualbelikan di 
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pasar modal hanya sebagai alat investasi jangka panjang untuk para investor yang 

tertarik pada saham tersebut.   

Berdasarkan hasi uji koefisien determinasi berganda dapat diketahui bahwa 

nilai R-square nya sebesar 0.035 yang artinya sebesar 3.5% perubahaann return 

perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel volume perdagangan, manajemen laba, 

dan good corporate governance sedangkan sisanya 96.5% dijelaskan olej variabel 

lain diluar variabel yang terdapat dalam penelitian ini.  

Perusahaan food and beverages merupakan perusahaan yang relatif stabil 

karena perusahaan food and beverages hanya dipengaruhi sebesar 3.5% dari 

variabel eksogen dalam penelitian ini, selain itu perusahaan food and beverages 

menurut para investor adalah tabungan investasi karena perusahaan food and 

beverages merupakan sektor yang menjanjikan pegembalian dari suatu investasi 

untuk jangka panjang bukan jangka pendek, dengan kata lain para investor akan 

menikmatinya pada waktu yang akan datang bukan saat ini. Kemudian perusahaan 

food and beverages ini akan selalu berjalan karena semua orang akan tetap 

mengkonsumsi semua produk food and beverages yang dibuat oleh perusahaan 

kapanpun dan dimanapun, sehingga akan tetap membuat perusahaan food and 

beverages akan tetap selalu berjalan.  
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1.Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Volume perdagangan secara parsial memiliki pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pendapatan saham syariah food and beverages yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. 

2. Manajemen laba parsial memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap 

pendapatan saham syariah food and beverages yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. 

3. Good corporate governance secara parsial memiliki pengaruh positif tidak 

signifikan terhadap pendapatan saham syariah food and beverages yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2011-2014. 

4. Volume perdagangan, manajemen laba, dan good corporate governance 

secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap pendapatan saham 

syariah food and beverages yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada 

periode tahun 2011-2014. 

5.2.Saran  

Pada penelitian yang akan datan terkait dengan topik penelitian terdapat 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diperbaiki, yaitu: 
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1. Perlu ditambahkan variabel yang terkait informasi pasar dan  good 

corporate governance secara islami pada perusahaan serta meneliti 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks 

maupun Indeks Saham Syariah Indonesia.  

2. Bagi para investor diharapkan memperhatikan analisis fundamental yang 

terkandung pada laporan keuangan sehingga dapat mengambil keputusan 

investasi yang sesusai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain 

itu para investor juga harus benar-benar memperhatikan informasi-

informasi pasar terkait dalam keputusan investasi sehingga tidak ada 

ketimpangan dan pembohongan informasi.  

3. Bagi perusahaan diharapkan mampu menerapak prinsip-prinsip good 

corporate governance secara baik dan sesuai dengan peraturan yang telah 

dibuat sehinga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut yakni 

berupa reputasi yang baik, serta manfaat bagi stakeholder, shareholder, dan 

masyarakat. 

4. Menambahkan objek dan periode penelitian sehingga memperoleh 

distribusi data dan hasil yang baik dan dapat digeneralisasikan,  

5. Melakukan penelitian yang terkait dengan pengukuran yang berbeda terkait 

variabel manajemen laba agar sesuai dengan kondisi pasar keuangan 

Indonesia.  
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