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ABSTRAK 

 

 

Muhammad Zaeni NIM: 211184 dengan judul: “Pengaruh Pemegang Saham 

Institusi, Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Return Saham 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-

2015)” pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ekonomi 

Syariah (ES). 
 

Penelitian yang berjudul Pengaruh Pemegang Saham Institusi, Komisaris 

Independen dan Komite Audit Terhadap Return Saham (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2015) ini bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh pemegang saham institusi, pengaruh komisaris independen 

dan pengaruh komite audit terhadap return saham. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data 

dokumentasi yang berada di Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 

2014-2015. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah  35 perusahaan. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan. Teknik analisis data 

meliputi analisis regresi berganda, Uji t, Uji F dan koefisien determinasi. 

Hipotesis pertama yang di uji dalam penelitian “Pemegang saham institusi 

memiliki pengaruh positif terhadap tingkat return saham” setelah dilakukan 

pengujian data empiris menunjukkan signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan 

output statistik regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai t 

hitung sebesar 4,020 dan nilai t tabel sebesar 1,6682 sehingga t hitung > t tabel. 

Hipotesis kedua yang di uji dalam penelitian “Komisaris independen memiliki 

pengaruh positif terhadap tingkat return saham” setelah dilakukan pengujian data 

empiris menunjukkan berpengaruh. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik 

regresi linier berganda dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai t hitung sebesar 

3,906 dan t tabel sebesar 1,6682 sehingga t hitung > t tabel. Hipotesis ketiga yang 

di uji dalam penelitian “Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat 

return saham” setelah dilakukan pengujian data empiris menunjukkan tidak 

signifikan. Hal itu ditunjukkan dengan output statistik regresi linier berganda 

dengan bantuan SPSS menghasilkan nilai t hitung sebesar 2,061 dan t hitung 

sebesar 1,6682 sehingga t hitung > t tabel. 
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