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ABSTRAK 

 

IDZNI EMMARAYA YUSRINA. 2014. 8323118251. Analisis Nilai Perusahaan 

dan Frekuensi Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang Mengikuti Proper dan 

Tidak Mengikuti Proper Tahun 2009-2012. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

 Karya Ilmiah ini bertujuan untuk menganalisis tentang nilai perusahaan 

dan frekuensi perdagangan saham perusahaan yang mengikuti PROPER dan tidak 

mengikuti PROPER. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dengan metode pengumpulan data studi pustaka, mempelajari literatur-

literatur, dan catatan kuliah atau bahan-bahan lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai perusahaan yang 

dianalisis melalui rasio Tobin’s Q dan frekuensi perdagangan saham pada 

perusahaan yang mengikuti PROPER dan perusahaan yang tidak mengikuti 

PROPER tidak terdapat perbedaan (sama). Tidak terdapatnya perbedaan (sama) 

mungkin dikarenakan kedua variabel ini berhubungan dengan saham sedangkan 

belum tentu semua investor tersebut mengerti, memahami dan memperhatikan 

keberadaan PROPER. Maka dari itu hasil menujukkan tidak terdapat perbedaan. 

Namun dengan hasil ini juga menunjukkan bahwa kredibilitas perusahaan yang 

mengikuti PROPER sama dengan perusahaan yang tidak mengikuti PROPER. 

Artinya, PROPER bukanlah suatu program lingkungan yang merugikan 

perusahaan. Jika dilihat resiko jangka panjangnya akan lebih memperkecil resiko 

bagi perusahaan yang mengikuti PROPER dan menambah nilai positif di mata 

masyarakat karena telah melakukan upaya pelestarian lingkungan. 

 

Kata Kunci: Rasio Tobin’s Q, Frekuensi Perdagangan Saham, PROPER 
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ABSTRACT 

 

IDZNI EMMARAYA YUSRINA. 2014. 8323118251. Analisis Nilai Perusahaan 

dan Frekuensi Perdagangan Saham Pada Perusahaan yang Mengikuti Proper dan 

Tidak Mengikuti Proper Tahun 2009-2012. Program Studi DIII Akuntansi. 

Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Scientific aims to analyze the value of company and trade frequency of 

company stock that follow and not follow PROPER. The method used in this study 

is an analysis descriptive with study literature for data collection methods, and 

lecture notes or other materials related to the study. 

The results of this research is that the value of the company is analyzed through 

Tobin's Q ratio and trade frequency of company stock in companies that follow 

the PROPER and companies that do not follow PROPER there is no difference 

(same). No difference (same) may be due to the variables associated with the 

stock, while not necessarily all such investors to understand, comprehend and pay 

attention to the existence of the PROPER. Thus the results showed no difference. 

However, the results also show that companies that follow PROPER credibility 

with companies that do not follow PROPER. That is, PROPER is not an 

environmental program that hurt the company. If you see the long-term risks will 

further reduce the risk for companies that follow the PROPER and add positive 

value in the image of the public for environmental conservation efforts. 
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KATA PENGANTAR 

 Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala 

rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan karya ilmiah ini yang berjudul: Analisis Nilai Perusahaan dan 

Frekuensi Perdagangan Saham Perusahaan pada Perusahaan yang Mengikuti 

PROPER dan Tidak Mengikuti PROPER pada Tahun 2009-2012. 

 Karya ilmiah ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan 

untuk memperoleh gelar ahli madya di bidang akuntansi pada Jurusan Akuntansi 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini dapat diselesaikan berkat 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterimakasih 

kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan 

kontribusi dalam penyelesaian karya ilmiah ini. Secara khusus pada kesempatan 

ini penulis menyampaikan terimakasih kepada: Ibu Rida Prihatni, S.E., Akt., 

M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan 

penulis selama penyusunan karya ilmiah ini dari awal hingga karya ilmiah ini 

dapat diselesaikan. 

 Penulis juga berterimakasih kepada Bpk. Drs. Dedi Purwana E.S., M.Bus., 

Dekan Fakultas Ekonomi, beserta jajarannya yang telah berupaya meningkatkan 

situasi kondusif pada Fakultas Ekonomi. Tak lupa penulis berterimakasih kepada 

Ketua Program Studi DIII Akuntansi, Ibu Yunika Murdayanti, S.E., M.Si., M.Ak. 

Demikian juga penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh dosen dan staf   
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administrasi FE-UNJ, termasuk rekan-rekan mahasiswa khususnya D3 AK1 2011 

yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 

karya ilmiah ini. 

 Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, ayah 
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