
BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis 

4.1.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Statistik deskriptif bertujuan mempermudah pengamatan karena hasil 

penghitungannya terdiri dari nilai minimum, maksimum, dan rata-rata sehingga 

dapat terlihat gambaran umum mengenai karakteristik sampel. Hasil analisis 

dengan menggunakan statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel Minimum Maksimum Rata-Rata
TVA

Sebelum (sb) 0,22687 0,53662 0,34165
Sesudah (sd) 0,16070 0,45965 0,28422
CAAR
Sebelum (sb) 0,00430 0,07362 0,03876
Sesudah (sd) 0,04695 0,17616 0,11036

Sumber data: lampiran 3

Berdasarkan Tabel 4.1  dapat dijelaskan bahwa Trading Volume Activity 

(TVA) pada periode sebelum tanggal publikasi menghasilkan nilai minimum 

sebesar 0,22687, nilai maksimum sebesar 0,53662, dengan rata-rata sebesar 

0,34165. Sedangkan TVA pada periode sesudah tanggal publikasi menghasilkan 

nilai minimum sebesar 0,16070, nilai maksimum sebesar 0,45965, dengan rata-

rata sebesar 0,28422. Dengan membandingkan TVA sebelum dan sesudah tanggal 

publikasi, terlihat adanya perubahan rata-rata TVA sebelum dan sesudah publikasi 

laporan keuangan. Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa publikasi laporan 



keuangan memiliki kandungan informasi, sehingga menyebabkan adanya 

perubahan rata-rata volume perdagangan saham.

Berdasarkan Tabel 4.1 terlihat bahwa Cumulative Average Abnormal 

Return (CAAR) pada periode sebelum tanggal publikasi laporan keuangan 

menghasilkan nilai minimum sebesar 0,00430, nilai maksimum sebesar 0,07362, 

dengan rata-rata sebesar 0,03876. Sedangkan CAAR pada periode sesudah tanggal 

publikasi laporan keuangan  menghasilkan nilai minimum sebesar 0,04695, nilai 

maksimum 0,17616, dan rata-rata sebesar 0,11036. Jika dilihat dari nilai rata-rata 

CAAR sebelum dan sesudah periode publikasi laporan keuangan terlihat rata-rata 

CAAR mengalami kenaikan sebesar 0,0716. Hasil ini secara umum menunjukkan 

adanya kenaikan abnormal return pada periode 5 hari sesudah publikasi laporan 

keuangan dibandingkan  periode 5 hari sebelum publikasi laporan keuangan.

4.1.2 Uji Normalitas

Sebelum dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian, uji 

pendahuluan yaitu uji normalitas data terlebih dahulu perlu dilakukan terhadap 

data penelitian. Pengujian normalitas diperlukan untuk mengetahui alat uji 

statistik apa yang tepat digunakan terhadap data, apakah menggunakan alat uji 

statistik parametrik ataukah non parametrik. 

Penggunaan statistik uji beda terdapat persyaratan yang perlu diuji 

berkenaan dengan normalitas data. Jika data berdistribusi normal maka akan 

digunakan statistik parametrik (paired sample t-test) dengan distribusi t, 

sedangkan jika datanya berdistribusi tidak normal maka akan digunakan statistik 

non parametrik (wilcoxon signed rank test) dengan distribusi Z.



Berikut ini adalah ringkasan hasil pengujian menggunakan Kolmogorov 

Smirnov Test dengan α=5% :

Tabel 4.2
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

Periode
Asymptotic Significance

TVA CAAR
Sebelum (sb) 0,000 0,215
Sesudah (sd) 0,000 0,014
Sumber data: lampiran 4

Penghitungan dengan menggunakan kolmogorov smirnov test terhadap 

Trading Volume Activity (TVA) dan Cumulative Average Abnormal Return

(CAAR) sebelum dan sesudah tanggal publikasi laporan keuangan menunjukkan 

hasil bahwa data TVA dan CAAR berdistribusi tidak normal. Data dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai signifikansi (asymptotic significance) dari hasil uji 

kolmogorov smirnov test lebih besar dari α (>0,05) dan berdistribusi tidak normal 

jika nilai signifikansi (asymptotic significance) lebih kecil dari α (<0,05).

Berdasarkan tabel 4.2, pengujian terhadap variabel TVA menghasilkan 

nilai asymptotic significance sebesar 0,000 pada periode sebelum tanggal 

publikasi dan sebesar 0,000 pada periode sesudah tanggal publikasi. Karena nilai 

asymptotic significance yang dihasilkan pada kedua periode pengamatan lebih 

kecil dari α maka dapat disimpulkan bahwa data TVA berdistribusi tidak normal.

Sedangkan nilai asymptotic significance CAAR pada periode sebelum 

tanggal publikasi adalah sebesar 0,215 dan sebesar 0,014 pada periode sesudah 

tanggal publikasi. Karena nilai asymptotic significance CAAR hanya pada periode 

sebelum tanggal publikasi saja yang lebih besar daripada α , maka dapat 

disimpulkan bahwa data CAAR berdistribusi tidak normal.



4.1.3  Pergerakan TVA Selama 11 Hari Periode Pengamatan

Trading Volume Activity (TVA) pada tiap-tiap hari selama 11 hari dalam 

periode peristiwa publikasi laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Hasil Uji One Sample t-Test Terhadap TVA

Periode TVA t-Hitung Prob. (p) Keterangan
-5 0,242 3,581 0,001 Signifikan
-4 0,258 2,352 0,022 Signifikan
-3 0,445 2,430 0,018 Signifikan
-2 0,537 2,166 0,034 Signifikan
-1 0,227 3,538 0,001 Signifikan
0 0,334 2,954 0,004 Signifikan

+1 0,200 2,402 0,019 Signifikan
+2 0,161 2,839 0,006 Signifikan
+3 0,460 2,264 0,027 Signifikan
+4 0,266 3,294 0,002 Signifikan
+5 0,335 2,872 0,005 Signifikan

Sumber data: lampiran 5 dan 6

Secara grafis, perilaku pergerakan TVA dapat dilihat pada Gambar 4.1 :

Gambar 4.1
Grafik Pergerakan TVA



Dari Tabel 4.3 dan Gambar 4.1 terlihat pergerakan TVA yang fluktuatif 

selama 11 hari periode pengamatan. Pada periode pengamatan (t-5 sampai t+5) 

pengujian menghasilkan pergerakan TVA bernilai signifikan dengan nilai 

signifikansi <0,05. Pada hari peristiwa (event date) nilai TVA mengalami 

peningkatan sebesar 0,107 namun kemudian terjadi penurunan sampai t+2. Nilai 

TVA minimum terjadi pada saat t+2 sebesar 0,161 sedangkan nilai maksimum 

terjadi pada saat t-2 sebesar 0,537.  Hasil ini menunjukkan bahwa peristiwa 

publikasi laporan keuangan memiliki kandungan informasi sehingga

menyebabkan perubahan terhadap TVA .

4.1.4 Pergerakan Abnormal Return Selama 11 Hari Periode Pengamatan

Average Abnormal Return (AAR) pada tiap-tiap hari selama 11 hari dalam 

periode peristiwa publikasi laporan keuangan dapat dilihat pada Tabel 4.4 :

Tabel 4.4
Hasil Uji One Sample t-Test Terhadap Abnormal Return

Periode AAR t-Hitung Prob. (p) Keterangan
-5 0,050 0,571 0,570 Tidak signifikan
-4 -0,018 -1,160 0,250 Tidak signifikan
-3 0,041 0,489 0,626 Tidak signifikan
-2 -0,069 -2,485 0,015 Signifikan
-1 0,029 0,176 0,861 Tidak signifikan
0 0,037 0,157 0,876 Tidak signifikan

+1 -0,024 -0,942 0,349 Tidak signifikan
+2 0,060 -0,006 0,995 Tidak signifikan
+3 0,023 -0,337 0,737 Tidak signifikan
+4 -0,036 -0,851 0,398 Tidak signifikan
+5 0,083 0,301 0,764 Tidak signifikan

Sumber data: lampiran 5 dan 7


