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Berdasarkan Tabel 4.4 dan Gambar 4.2 terlihat abnormal return pada 

periode di sekitar tanggal pengumuman menghasilkan average abnormal return 

(AAR) bernilai positif sebanyak 7 hari, yaitu pada saat t-5, t-3, t-1, t-0, t+2, t+3, 

dan t+5, dan sisanya yaitu sebanyak 4 hari menghasilkan AAR bernilai negatif, 

yaitu pada saat t-4, t-2, t+1, dan t+4.  AAR positif menunjukkan terjadinya 

peningkatan harga saham sedangkan AAR negatif menunjukkan adanya 

penurunan harga. Selama 11 hari periode pengamatan AAR menunjukkan 

pergerakan yang fluktuatif. Nilai AAR minimum dihasilkan pada saat t-2 

sedangkan nilai maksimum dihasilkan pada saat t+5. Hasil analisis dengan grafik 

tersebut mendukung hasil analisis statistik deskriptif yang menunjukkan adanya 

kenaikan abnormal return pada periode sesudah publikasi laporan keuangan 

dibandingkan dengan periode sebelum publikasi laporan keuangan. 

Selama 11 hari periode pengamatan, pengujian menghasilkan AAR 

signifikan (p < α) pada saat t-2. Hasil tersebut menunjukkan terdapat reaksi pasar 



yang signifikan sebelum tanggal publikasi laporan keuangan, yang ditunjukkan 

oleh perubahan abnormal return pada saat t-2.  

4.2  Hasil Pengujian Hipotesis

4.2.1  Hasil Uji Hipotesis 1 (H 1 )

Pengujian H1 dilakukan untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan 

rata-rata trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa publikasi 

laporan keuangan. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai yang signifikan 

(Asymp. Sig<0,05), maka H 0 ditolak, yang berarti terdapat  perbedaan rata-rata 

trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Sebaliknya, jika pengujian menunjukkan nilai yang tidak signifikan (Asymp. 

Sig>0,05), maka H 0 diterima, yang berarti tidak terdapat  perbedaan rata-rata 

trading volume activity (TVA) sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Data TVA berdistribusi tidak normal sehingga pengujian dilakukan 

dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test yang merupakan uji statistik 

non parametrik. Hasil pengujian dengan α=5% disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.5
Hasil Uji TVA Sebelum-Sesudah

Publikasi laporan keuangan

TVA sd – TVA sb

Z -0,555
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,579
Sumber data: lampiran 8

Berdasarkan tabel 4.5, pengujian terhadap TVA periode sebelum dan 

sesudah tanggal publikasi laporan keuangan menghasilkan nilai Z hitung          



(Z h ) sebesar -0,555 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,579. Dengan Asymp. 

Sig. sebesar 0,579 (tidak signifikan), Z tabel (Z 2/ )  sebesar 96,1 , dan kriteria 

pengujian -Z 2/  Z h  Z 2/ , maka H 0 terletak di daerah penerimaan sehingga 

H 0 diterima dan H 1 ditolak. Hal ini berarti secara statistik rata-rata volume 

perdagangan saham pada periode sebelum publikasi tidak signifikan berbeda 

dengan volume perdagangan saham pada periode sesudah publikasi atau dengan 

kata lain tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum 

dan sesudah publikasi laporan keuangan.

4.2.2 Hasil Uji Hipotesis 2 (H 2 )

Pengujian H 2 bertujuan untuk mengetahui terdapat tidaknya perbedaan 

rata-rata abnormal return (sebagai proksi dari return saham) sebelum dan sesudah 

tanggal publikasi laporan keuangan. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai yang 

signifikan (Asymp. Sig<0,05), maka H 0 ditolak, yang berarti terdapat  perbedaan 

rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Sebaliknya, jika  pengujian menunjukkan nilai yang tidak signifikan (Asymp. 

Sig>0,05), maka H 0 diterima, yang berarti tidak terdapat  perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Karena data abnormal return berdistribusi tidak normal, maka pengujian 

H 2 menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test yang merupakan uji statistik non 

parametrik. Hasil pengujian dengan α=5% disajikan sebagai berikut :  



Tabel 4.6
Hasil Uji CAAR Sebelum-Sesudah

Publikasi laporan keuangan

CAAR sd - CAAR sb

Z -2.061(a)
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,039

Sumber data: lampiran 9

Berdasarkan tabel 4.6 , pengujian Cumulative Average Abnormal Return

(CAAR) periode sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan menghasilkan 

nilai Z hitung (Z h ) sebesar -2,061 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,039. 

Dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,039 (signifikan), Z tabel (Z 2/ )  sebesar 

96,1 dan kriteria pengujian Z h <- Z 2/ , maka H 0 terletak di daerah penolakan 

sehingga H 0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini berarti secara statistik rata-rata 

return saham pada periode sebelum publikasi berbeda signifikan dengan rata-rata 

return saham pada periode sesudah publikasi atau dengan kata lain terdapat 

perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah publikasi laporan 

keuangan.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1 (H 1 )

Hasil pengujian statistik deskriptif terhadap volume perdagangan saham 

atau Trading Volume Activity (TVA) menunjukkan adanya perubahan rata-rata 

volume perdagangan saham sebelum dan sesudah sesudah peristiwa publikasi 

laporan keuangan. Secara grafis TVA juga menunjukkan adanya  pergerakan yang 

fluktuatif selama 11 hari periode pengamatan. Pada periode pengamatan (t-5 

sampai t+5) pengujian one sample t-test menghasilkan pergerakan TVA bernilai 



signifikan dengan nilai signifikansi <0,05. Hasil ini merupakan gambaran awal 

secara keseluruhan bahwa peristiwa publikasi laporan keuangan memiliki 

kandungan informasi yang direspon oleh pasar, sehingga menyebabkan adanya 

fluktuasi rata-rata volume perdagangan saham. Namun hasil ini hanya bersifat 

kebetulan dan tidak mempunyai pola tertentu karena hasil pengujian terhadap H1

dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan rata-rata yang signifikan antara TVA perusahaan sebelum dan sesudah 

publikasi laporan keuangan dengan nilai Z hitung (Z h ) sebesar -2,061 dan 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,039. Hasil ini tidak mendukung hasil penelitian 

Hastuti dan Sudibyo (1998) yang menghasilkan kesimpulan bahwa rata-rata 

volume perdagangan pada periode publikasi berbeda signifikan dengan rata-rata 

volume perdagangan di luar periode publikasi. 

Hasil pengujian H1 yang tidak menemukan adanya perbedaan signifikan 

terhadap TVA diduga karena tidak adanya asimetri informasi terhadap laporan 

keuangan. Dengan kata lain semua investor dapat memperoleh informasi yang 

sama berkaitan dengan publikasi laporan keuangan sehingga investor tidak dapat 

memperoleh keuntungan dari peristiwa publikasi. Suatu peristiwa dianggap 

memiliki kandungan informasi apabila dari peristiwa tersebut menyebabkan para 

pelaku pasar melakukan reaksi perdagangan (Hartono: 2000). Jika investor 

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kandungan informasi yang 

terdapat dari suatu peristiwa, maka dikatakan semua investor mempunyai 

informasi yang sama terhadap adanya suatu peristiwa. Hal ini berarti tidak 

terdapat asimetri informasi dari peristiwa tersebut.



Tidak adanya asimetri informasi laporan keuangan ini diduga terjadi 

karena sebagian perusahaan go public telah mengeluarkan laporan keuangan 

triwulanan yang dapat diperoleh atau dianalisis oleh investor sehingga dapat 

diperoleh gambaraan awal laporan keuangan tahunan perusahaan. Keadaan inilah 

yang memungkinkan investor mempunyai gambaran awal yang sama tentang 

laporan keuangan perusahaan, sehingga saat dipublikasikannya laporan keuangan 

tidak terdapat asimetri informasi. Kecilnya kesempatan investor untuk 

memperoleh keuntungan dari peristiwa publikasi, maka aktivitas perdagangan 

saham tidak terpengaruh oleh peristiwa tersebut, sehingga tidak terdapat 

perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan sebelum dan sesudah 

publikasi laporan keuangan.   

4.3.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2 (H 2 )

Dengan analisis statistik deskriptif rata-rata abnormal return sebagai 

proksi dari return saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan 

mengalami kenaikan dari -0,02891 menjadi 0,03094. Secara grafis, abnormal 

return selama 11 hari periode pengamatan menghasilkan sebanyak 7 hari average 

abnormal return (AAR) bernilai positif dan sebanyak 4 hari AAR bernilai negatif.

Selama 11 hari periode pengamatan, pengujian one sample t-test menghasilkan 

AAR signifikan (p < α) hanya pada saat t-2. Hasil ini menunjukkan bahwa selama 

periode pengamatan, publikasi laporan keuangan memberikan pengaruh yang 

signifikan pada t-2 yang ditandai dengan adanya abnormal return. 

Pengujian H 2 menggunakan uji statistik yang sama dengan H 1 yaitu 

dengan Wilcoxon Signed Rank Test, namun hasilnya berbeda dengan hasil 



pengujian H1 . Hasil pengujian H 2 menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang 

signifikan antara Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) sebelum dan 

sesudah publikasi laporan keuangan dengan nilai Z hitung (Z h ) sebesar -2,061 

dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,039. Hal ini berarti secara statistik rata-rata 

return saham pada periode sebelum publikasi berbeda signifikan dengan rata-rata 

return saham pada periode sesudah publikasi. Berdasarkan hasil temuan ini, maka 

hipotesis alternatif kedua (H 2 ) yang menyatakan terdapat perbedaan rata-rata 

return saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan diterima.

Hasil temuan ini secara empiris menunjukkan bahwa pasar bereaksi 

terhadap peristiwa publikasi laporan keuangan yang berupa peningkatan return

sesudah publikasi laporan keuangan. Suatu peristiwa dianggap memiliki 

kandungan informasi apabila dari peristiwa tersebut menyebabkan para pelaku 

pasar melakukan reaksi perdagangan yang menyebabkan peningkatan return yang 

selanjutnya ditunjukkan oleh adanya abnormal return (Hartono: 2000)

Dengan kata lain, peristiwa publikasi laporan keuangan memberikan 

informasi yang mampu mengubah kepercayaan investor untuk melakukan 

perdagangan saham. Temuan ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Arumsari (2003) yang menunjukkan adanya perbedaan rata-rata abnormal return 

saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan.


