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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan sarana untuk menyalurkan dana yang bersumber 

dari investor ke berbagai sektor. Investor merupakan salah satu pelaku pasar yang 

memainkan peranan utama di pasar modal. Investor menyediakan dan memasok 

dana ke pasar modal dengan membeli berbagai produk yang diperdagangkan di 

pasar modal. Melalui transaksi itulah investor melakukan aktifitas investasi dan 

menjadi pihak sentral yang berperan di pasar modal.

Pasar modal memiliki sejumlah sifat khas apabila dibandingkan dengan 

pasar lain. Salah satu sifat khas tersebut adalah adanya ketidakpastian kualitas 

produk yang ditawarkan (Hastuti dan Sudibyo, 1998). Untuk mengurangi  

ketidakpastian ini, investor membutuhkan informasi akuntansi untuk memprediksi 

resiko dan return atas investasi yang dilakukannya tersebut. 

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2007) menyatakan tujuan laporan 

keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, 

kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pemakai laporan 

keuangan meliputi investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor 

usaha lainnya, pelanggan, pemerintah serta lembaga-lembaga lainnya, dan 

masyarakat.

Laporan keuangan adalah salah satu media informasi digunakan oleh para 

investor sebagai dasar pengambilan keputusan penanaman modal, adanya 
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informasi yang dipublikasikan akan merubah keyakinan para investor. Hal ini 

dapat dilihat dari reaksi pasar, harga saham, dan reaksi tingkat keuntungan

(return). Laporan keuangan dikatakan mempunyai kandungan informasi apabila 

dengan dipublikasikannya laporan keuangan akan menyebabkan para investor 

bereaksi untuk melakukan penjualan atau pembelian saham, selanjutnya reaksi 

tersebut akan tercermin dalam perubahan return saham diseputar tanggal publikasi 

laporan keuangan. 

Penelitian terdahulu yang membuktikan adanya pengaruh publikasi 

laporan keuangan terhadap volume perdagangan saham adalah penelitian Hastuti

dan Sudibyo (1998) yang menguji pengaruh publikasi laporan arus kas terhadap 

volume perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta. Kesimpulan yang dihasilkan 

dari penelitian Hastuti dan Sudibyo (1998) adalah rata-rata volume perdagangan 

pada periode publikasi berbeda signifikan dengan rata-rata volume perdagangan di 

luar periode publikasi. Sedangkan penelitian terdahulu yang membuktikan adanya 

pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap return saham adalah penelitian

Arumsari (2003) yang mengevaluasi reaksi pasar modal terhadap publikasi 

laporan keuangan dengan melakukan kajian terhadap return saham LQ-45 di 

Bursa Efek Jakarta. Hasil dari penelitian Arumsari menunjukkan adanya 

perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah publikasi 

laporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa publikasi laporan keuangan

menjadi pertimbangan penting investor dalam melakukan aktivitas perdagangan 

saham di pasar modal yang secara langsung berpengaruh terhadap volume 

perdagangan saham dan return saham. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil 
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judul “pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap volume perdagangan 

saham dan return saham ”.

1.2 Motivasi Penelitian

Motivasi penelitian ini adalah penulis ingin menggabungkan hasil 

penelitian-penelitian terdahulu, yaitu penelitian Hastuti dan Sudibyo (1998) yang 

menguji pengaruh publikasi laporan arus kas terhadap volume perdagangan saham 

di Bursa Efek Jakarta dan penelitian Arumsari (2003) yang mengevaluasi reaksi 

pasar modal terhadap publikasi laporan keuangan dengan melakukan kajian 

terhadap return saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta.

Penelitian Hastuti dan Sudibyo (1998) menggunakan variabel laporan 

keuangan dan laporan arus kas yang diukur berdasarkan tanggal publikasinya dan 

volume perdagangan saham yang diukur dengan  TVA (Trading Volume Activity). 

Kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian Hastuti dan Sudibyo adalah rata-rata 

volume perdagangan pada periode publikasi berbeda signifikan dengan rata-rata 

volume perdagangan di luar periode publikasi. 

Arumsari (2003) mengamati reaksi pasar dengan melihat perubahan return 

saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan. Variabel yang digunakan

dalam penelitian Arumsari adalah return saham diproksikan dengan abnormal 

return. Hasil dari penelitian Arumsari menunjukkan adanya perbedaan rata-rata 

abnormal return saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, dapat dikemukakan

bahwa publikasi laporan keuangan berpengaruh terhadap volume perdagangan 

saham dan return saham. Penelitian ini menggabungkan variabel yang digunakan 
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pada penelitian Hastuti dan Sudibyo (1998) dan Arumsari (2003) yaitu volume 

perdagangan saham dan return saham yang diproksikan dengan abnormal return.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menggunakan data 

tanggal publikasi laporan keuangan tahun 2006 dengan periode pengamatan 11 

hari dan penghitungan expected return menggunakan market adjusted model,  

berbeda dengan penelitian Arumsari (2003) yang menggunakan market model.

1.3 Perumusan Masalah

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti reaksi pasar yang ditimbulkan 

oleh adanya publikasi laporan keuangan berupa fluktuasi volume perdagangan 

saham dan return saham. Oleh karena itu, masalah penelitian dapat dirumuskan 

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Apakah publikasi laporan keuangan 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham dan return saham?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris ada tidaknya 

pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap volume perdagangan saham dan 

return saham di pasar modal.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan 

akademis sebagai berikut :

1. Bagi akademisi 
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Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

tambahan wacana keilmuan, dan sebagai bahan kepustakaan atau 

pembanding dalam melakukan penelitian yang akan datang sehingga 

dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan tentang 

pasar modal di Indonesia.

2. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan 

bagi pelaku pasar modal atau investor dalam membuat keputusan 

investasinya, khususnya perdagangan saham diseputar tanggal 

publikasi laporan keuangan.


