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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Laporan 

keuangan menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan berbagai pihak untuk membuat suatu keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas 

sumberdaya yang dipercayakan kepada manajemen.

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. 

Menurut PSAK. No.1 (IAI, 2007) laporan keuangan yang lengkap terdiri 

dari komponen-komponen berikut ini : 

1. Neraca

Neraca merupakan salah satu elemen laporan keuangan yang secara 

sistematis menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu saat 

(tanggal tertentu). Komponen neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan 

modal.
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2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

yang menggambarkan posisi hasil usaha perusahaan dalam jangka 

waktu atau periode tertentu. Komponen laporan laba rugi terdiri dari 

pendapatan dan beban.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan 

paningkatan atau penurunan ekuitas pemilik selama jangka waktu 

tertentu.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan secara sistematis informasi penerimaan 

dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Laporan arus kas 

terdiri dari 3 bagian,yaitu : aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan 

aktivitas pendanaan.

5. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap 

pos dalam neraca,laporan laba rugi, dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Standar Akuntansi 

Keuangan (IAI, 2007) adalah :

a. Dapat dipahami (understandable) 

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

adalah kemudahannya untuk segera dipahami oleh pemakai. Pemakai 
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laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan 

Informasi akuntansi dalam laporan keuangan dikatakan memiliki 

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang 

dibuat oleh pemakai.

c. Keandalan (Reliable)

Suatu informasi akan memiliki kualitas andal jika bebas dari 

pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat

diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur dan wajar. 

d. Dapat dibandingkan 

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat 

dibandingkan dengan laporan keuangan antar periode dan laporan 

keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi kinerja dan posisi 

keuangan perusahaan.

e. Penyajian wajar 

Penerapan karakteristik kualitatif dan standar akuntansi keuangan yang 

sesuai akan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar.

Asumsi dasar laporan keuangan adalah :

a) Dasar akrual

Pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan dicatat 

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada 

periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar 
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akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi pada 

masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga 

kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang 

mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

b) Kelangsungan usaha

Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha 

perusahaan, yang berarti perusahaan akan tetap melanjutkan usahanya 

dimasa yang akan datang atau dengan kata lain perusahaan tidak 

bermaksud melikuidasi dan mengurangi secara material skala usahanya.

2.1.2 Publikasi Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2002) 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 merupakan media informasi bagi investor untuk 

mengetahui kondisi finansial perusahaan sehingga publikasi laporan keuangan 

menjadi hal yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan saham di pasar 

modal. Dengan informasi yang ada dalam laporan keuangan, investor dapat 

memprediksikan return yang akan diterima atas investasinya tersebut. Selain 
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untuk kebutuhan pasar modal, publikasi laporan keuangan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban perusahaan kepada publik.

Publikasi laporan keuangan kepada publik dapat menimbulkan asimetri 

informasi, dimana terjadi perbedaan  kecepatan publikasi laporan keuangan 

tersebut kepada publik. Selain itu terdapat kesengajaan perusahaan untuk 

menyembunyikan informasi yang dianggap rahasia oleh perusahaan dengan tujuan 

membuat image perusahaan kelihatan baik dan mengatur strategi untuk 

menghadapi pemegang saham. Adanya asimetri informasi ini menyebabkan 

ketidakseimbangan antara pihak perusahaan dan investor.

Dalam perdagangan saham adanya asimetri informasi antar para investor 

ini mengakibatkan sebagian investor dapat memperoleh keuntungan disekitar 

tanggal publikasi, karena sebagian investor yang lain belum mengetahui publikasi 

laporan keuangan dan adanya perbedaan persepsi terhadap laporan keuangan 

tersebut. Perbedaan persepsi terhadap laporan keuangan tentu saja menyebabkan 

perbedaan pada informasi yang diperoleh investor, sebagian investor 

diprediksikan memperoleh keuntungan disekitar tanggal publikasi tetapi pada 

hari-hari selanjutnya investor tidak dapat memperoleh keuntungan karena 

publikasi tersebut, karena semua investor telah mempunyai informasi yang sama 

terkait dengan publikasi laporan keuangan tersebut. Melihat keadaan ini, maka 

terdapat kemungkinan pasar bereaksi pada hari disekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan karena investor berusaha mengambil keuntungan (return) atas peristiwa 

publikasi laporan keuangan tersebut.
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2.1.3 Hipotesis Pasar Yang Efisien (Efficient Market Hypothesis - EMH) 

Hipotesis pasar yang efisien didasarkan pada asumsi bahwa pasar surat 

berharga merupakan pasar yang bersaing. Artinya harga surat berharga bebas 

bergerak sedemikian rupa sehingga mencapai kesinambungan bila penawaran 

sama dengan permintaan untuk setiap surat berharga. Suatu pasar surat berharga 

dianggap efisien jika harga-harga surat berharga mencerminkan sepenuhnya 

semua informasi yang tersedia. (Hendriksen, 1995)

Berdasarkan tipe informasi, terdapat tiga bentuk EMH :

1. Bentuk lemah (weak form), menyatakan bahwa seluruh informasi yang 

terkandung dalam pergerakan harga di masa lalu secara penuh 

merefleksikan harga pasar sekarang.

2. Bentuk setengah kuat (semistrong form), menyatakan bahwa harga pasar 

sekarang merefleksikan seluruh informasi yang tersedia untuk umum. 

Implikasi lain dari EMH bentuk setengah kuat adalah kapanpun informasi 

dikeluarkan ke publik, harga saham akan bereaksi jika informasinya 

berbeda dari yang diharapkan.

3. Bentuk kuat (strong form), menyatakan bahwa harga pasar saat ini 

merefleksikan seluruh informasi yang berhubungan, baik yang tersedia 

untuk umum maupun yang milik pribadi. Jika bentuk ini terjadi, maka 

orang dalam tidak mungkin mendapatkan pengembalian yang abnormal 

dalam pasar saham.

Dalam suatu pasar modal yang kompetitif, terbentuknya harga ekuilibrium 

suatu aktiva/sekuritas ditentukan oleh penawaran dan permintaan agregat. Harga 

ekuilibrium ini mencerminkan konsesus bersama antara semua partisipan pasar 
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tentang nilai dari aktiva tersebut berdasarkan informasi yang tersedia. Harga 

ekuilibrium tersebut bergeser ke ekuilibrium yang baru jika muncul informasi 

baru yang digunakan untuk menganalisis dan menentukan harga aktiva tersebut. 

Oleh karena itu, untuk mengukur efisiensi pasar modal kunci utamanya adalah 

hubungan antara harga sekuritas/saham dengan informasi (Hartono, 2000). 

2.1.4 Studi Peristiwa (event study) dan Konsep Kandungan Informasi

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat (Hartono, 2000:392).

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan 

informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 

informasi mengandung information content, maka diharapkan pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ini 

ditunjukkan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi 

pasar ini diukur dengan return saham sebagai nilai perubahan harga saham 

(Hartono, 2000:393).

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari pasar, tetapi 

tidak menguji seberapa cepat pasar tersebut bereaksi.  Jika pengujian melibatkan 

kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan, maka 

pengujian ini merupakan pengujian efisiensi pasar secara informasi bentuk 
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setengah kuat. Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat jika investor tidak 

dapat menerima keuntungan dari informasi yang diumumkan.

2.1.5 Asimetri Informasi

Bagi perusahaan yang publik perlu diadakan pemisahan antara pemilik 

(prinsipal) dan pengelola (agent) dimana pemilik membayar agen yang bertugas 

mengelola perusahaan sesuai dengan kepentingan pemilik yaitu berusaha 

memaksimalkan nilai perusahaan. Agency theori menyatakan bahwa setiap 

investor akan bertindak rasional dengan berusaha meningkatkan kekayaan, 

sedangkan agen akan berusaha pula meningkatkan insentifnya. Adanya perbedaan 

kepentingan antar pemilik dan agen ini menyebabkan pemilik berusaha untuk 

memantau kinerja agen dengan mengeluarkan sejumlah biaya (agency cost).

Asimetri informasi (information asymmetric) muncul ketika salah satu 

pihak memiliki informasi atau pengetahuan yang lebih tentang prospek 

perusahaan atau hal lainnya daripada yang dimiliki pihak lain. Kondisi asimetri ini 

menyebabkan salah satu pihak akan diuntungkan. Adanya asimetri informasi 

memungkinkan adanya konflik yang terjadi  antara principal dan agent untuk 

saling mencoba memanfatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. 

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu: 

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat 

mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut 

tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham. 
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2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan. 

2.1.6 Saham

Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemilikannya dalam bentuk saham 

(stock). Saham adalah bukti tanda kepemilikan atas suatu perusahaan (Husnan, 

2003:34). Pemegang saham merupakan pemilik dari perusahaan yang tidak secara 

langsung menjalankan operasi perusahaan dengan mewakilkan kepada manajemen 

perusahaan. 

2.1.6.1 Saham Biasa (Common Stock)

Saham biasa adalah hak perseroan tersisa yang menanggung resiko 

terbatas bila terjadi kerugian, dan menerima manfaat apabila terjadi keuntungan. 

Saham biasa tidak dijamin akan menerima dividen atau pembagian aktiva apabila 

perusahaan dilikuidasi, namun pemegang saham biasa umumnya menguasai 

manajemen perusahaan dan memperoleh laba yang lebih besar jika perusahaan 

sukses.

Menurut Handaru (1996:128), karekteristik utama yang dimiliki saham 

biasa :

1. Saham biasa tidak menjanjikan pendapatan yang bersifat tetap dan 

pasti. Pendapatan dari investasi saham biasa berasal dari penerimaan 

dividen dan atau selisih antara harga jual dan harga beli saham.
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2. Pemilik atau pemegang saham biasa akan memiliki hak untuk ikut 

serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Saham biasa tidak memiliki masa jatuh tempo sehingga emiten tidak 

mempunyai tanggung jawab untuk membayar kembali harga 

pembelian saham yang telah diterbitkannya

Siamat (1995:386) menyatakan bahwa saham biasa dibedakan dalam 

beberapa jenis:

a. Saham unggul (blue chips), yaitu saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan besar dan terkenal yang telah lama memperlihatkan 

kemampuannya memperoleh laba.

b. Growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan yang 

baik penjualannya, perolehan labanya, dan pangsa pasarnya mengalami 

perkembangan yang sangat cepat dari rata-rata industri.

c. Emerging growth stock, yaitu saham yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang relatif lebih kecil dan memiliki daya tahan yang meskipun dalam 

kondisi ekonomi yang kurang mendukung.

d. Income stock, yaitu saham yang membayar deviden melebihi jumlah 

rata-rata pendapatan.

e. Cyclical stock, yaitu saham perusahaan yang keuntungannya 

berfluktuasi dan sangat dipengaruhi oleh siklus usaha.

f. Defensive stock, yaitu saham perusahaan yang dapat bertahan dan tetap 

stabil dari suatu periode atau kondisi yang tidak menentu atau resesi.
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g. Speculative stock, yaitu pada prinsipnya semua saham biasa yang 

diperdagangkan di bursa efek dapat digolongkan menjadi speculative 

stock.

2.1.6.2 Saham Preferen (Preferred Stock)

Saham preferen mempunyai definisi saham dengan kelas khusus yang 

ditetapkan sebagai preferen (istimewa) karena saham ini memiliki beberapa 

preferensi atau kelebihan yang tidak dimiliki saham biasa. Salah satu 

preferensinya adalah prioritas untuk mengklaim laba. Namun pemilik saham 

preferen akan mengorbankan hak suaranya pada manajemen atau haknya untuk 

pembagian laba diluar tingkat yang ditetapkan.

Hartono (2000:6) menyatakan bahwa saham preferen merupakan saham 

yang mempunyai sifat gabungan (hybrid) antara obligasi dan saham biasa.

Karakteristik saham preferen adalah :

1. Preferen terhadap dividen

Pemegang saham preferen memiliki hak untuk menerima dividen 

terlebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Selain itu 

pemegang saham ini juga mempunyai hak dividen komulatif, yaitu hak 

untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum 

dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya.

2. Preferen terhadap aktiva

Pemegang saham preferen juga mempunyai hak terlebih dahulu atas 

aktiva perusahaan dibandingkan dengan hak yang dimiliki oleh saham 

biasa pada saat terjadi likuidasi. Besarnya hak saham preferen atas 
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aktiva ini sebesar nilai nominal saham preferen ditambah dengan 

dividennya.

2.1.7 Volume Perdagangan Saham

Volume perdagangan merupakan jumlah saham yang berpindah dari satu 

investor ke investor yang lain. Naik turunnya volume perdagangan menunjukkan 

adanya fluktuasi aktivitas perdagangan. Kim dan Verecchia (1991 a, 1991 b) yang 

dikutip Hastuti dan Sudibyo (1998) menyimpulkan bahwa volume perdagangan 

merupakan suatu fungsi peningkatan (increasing funcion) dari perubahan harga 

absolut, dimana harga merefleksikan tingkat informasi. Perdagangan saham dapat 

terjadi jika para investor mempunyai kecermatan yang berbeda terhadap private 

predisclosure information, yang mereka peroleh. Predisclosure information 

assymetry menyebabkan para investor membentuk predisclosure beliefs dengan 

membedakan degrees of confidence. Perbedaan dalam bobot informasi publik 

baru berakibat pada perbedaan perubahan kepercayaan investor, yang 

mengakibatkan terjadinya perdagangan. Kim dan Verrechia menyimpulkan reaksi 

volume perdagangan merupakan suatu increasing function baik dari perbedaan 

kecermatan para investor pada private predisclosure information maupun 

perubahan harga absolut.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan volume perdagangan saham 

diukur dengan menggunakan indikator Trading Volume Activity (TVA) yang 

dinyatakan sebagai berikut :

TVA it =
 waktu tpadaberedar yangiperusahaansaham

 waktu tpadagkan diperdaganyangiperusahaansaham
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2.1.8 Return Saham

Return merupakan salah satu variabel kunci dalam berinvestasi. Return 

memungkinkan seorang investor untuk membandingkan keuntungan aktual atau 

keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai saham pada berbagai 

tingkat pengembalian yang diinginkan. Di sisi lain, return pun memiliki peran 

yang amat signifikan didalam menentukan nilai dari sebuah saham. Melalui peran 

signifikannya tersebut tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa perbincangan 

mengenai nilai sebuah saham akan selalu berpusat pada return (Ajie, 2003).

Return saham merupakan pendapatan per lembar saham yang dinikmati 

oleh investor atas suatu investasi yang dilakukannya. Return yang diperoleh dari 

adanya kenaikan harga saham perusahaan i pada periode t dapat dihitung secara 

matematis berikut:

Rit         = (Pit – Pit-I)/Pit-1

Rit      = Return saham perusahaan i pada hari t 

Pit         = Harga penutupan saham perusahaan i pada hari t

Pit-I    = Harga penutupan saham perusahaan i pada hari  t-I

Menurut Hartono (2000:109) return dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Return realisasi (realized return) : merupakan return yang terjadi dan 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena 

digunakan sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan dan 

juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected 

return) dan resiko di masa datang. 

2. Return yang diharapkan (expected return) : merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda 
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dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi 

sifatnya belum terjadi.

Husnan (1998:69) menyatakan bahwa meskipun disebut sebagai return

saham atau tingkat keuntungan, sebenarnya tingkat tersebut lebih tepat dikatakan 

sebagai prosentase perubahan harga saham. Harga saham di pasar modal bersifat 

fluktuatif. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi harga saham :

a. Harapan investor terhadap tingkat keuntungan dividen untuk masa 

yang akan datang. Jika pendapatan atau dividen suatu saham dapat 

stabil, harga cenderung stabil. Sebaliknya, jika pendapatan atau 

dividen suatu saham berfluktuasi, maka harga saham cenderung 

berfluktuasi juga.

b. Tingkat pendapatan perusahaan. Tingkatan pendapatan perusahaan 

yang tercermin dari Earning Per Shares (EPS) terkait erat dengan 

peningkatan harga saham. Apabila fluktuasi EPS makin tinggi, maka 

makin tinggi pula perubahan harga pasarnya.

c. Kondisi perekonomian. Apabila kondisi perekonomian stabil dan 

mantap, investor optimis terhadap kondisi perekonomian yang akan 

datang sehingga harga sahamnya cenderung stabil.

2.1.9 Abnormal Return

Abnormal return merupakan selisih antara return realisasi dengan return

yang diharapkan, atau dirumuskan sebagai berikut :

 ititit RERAR 

itAR = abnormal return saham i pada periode t



20

R it = return realisasi yang terjadi untuk saham i pada hari t

E(R it ) = return yang diharapkan saham i pada hari t

Return realisasi (realized return) merupakan return yang terjadi dan 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasi penting karena digunakan 

sebagai salah satu alat pengukur kinerja perusahaan dan juga berguna sebagai 

dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan resiko di masa datang. 

Return yang diharapkan (expected return) merupakan return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan 

return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum 

terjadi. Terdapat 3 model untuk menghitung expected return :

1. Model Rata-rata Yang Disesuaikan (Mean-adjusted Model) 

Model ini menganggap bahwa Expected Return bernilai tetap atau 

konstan yang besarnya sama dengan rata-rata return realisasi 

sebelumnya (jumlah return realisasi dibagi dengan jumlah hari) selama 

periode estimasi. 

E(R it ) = 
T

RR
t

i
it

E(R it ) = return saham i yang diharapkan pada periode t

itRR = return realisasi saham i pada periode t

T = lamanya periode estimasi

2. Model Pasar (Market Model)

Expected Return dengan model pasar dapat ditentukan dengan 

menggunakan tehnik regresi sebagai berikut :
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E(R it ) = ii   R itmt 

E(R it ) = return saham i yang diharapkan pada t

i = Konstanta

i = Beta sekuritas i

R mt = return pasar pada periode t : (IHSG t -IHSG 1t )/ IHSG 1t

it = Kesalahan acak sekuritas i pada periode t

3. Market Adjusted Model

Market Adjusted Model memandang bahwa penduga terbaik untuk 

mengestimasi return suatu saham adalah return indeks pasar pada saat 

tertentu. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi 

karena return saham yang diestimasi adalah sama dengan return

indeks pasar. Persamaan Market Adjusted Model adalah sebagai 

berikut :

E(R it ) = R mt

E(R it ) = return saham i yang diharapkan pada t

R mt = return pasar pada periode t : (IHSG t -IHSG 1t )/ IHSG 1t

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Volume 

Perdagangan Saham

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menguji apakah publikasi 

laporan keuangan berpengaruh terhadap pasar. Hastuti dan Sudibyo (1998) 
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melakukan pengamatan 10 hari sebelum dan sesudah peristiwa publikasi laporan 

keuangan dan periode publikasinya H-3 dan H+3. Penelitian ini menguji pengaruh 

publikasi laporan arus kas terhadap volume perdagangan saham di Bursa Efek 

Jakarta dengan indikator TVA (Trading Volume Activity) yang menghasilkan 

kesimpulan bahwa rata-rata volume perdagangan pada periode publikasi berbeda 

signifikan dengan rata-rata volume perdagangan di luar periode publikasi. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa publikasi laporan arus kas berpengaruh terhadap 

aktivitas perdagangan saham.

Penelitian Beaver (1968) dalam Hastuti dan Sudibyo (1998) yang 

mengendalikan faktor non earning berupa pengumuman dividen dan pajak yang 

bisa mempengaruhi perdagangan saham disekitar tanggal pengumuman laporan 

keuangan. Sampel yang digunakan sebanyak 143 perusahaan dengan periode 

1961-1965 dan ukuran volume perdagangan yang digunakan Beaver adalah 

mingguan selama 17 minggu dengan indikator TVA. Hasil pengujian Beaver 

menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan saham saat pengumuman mencapai 

33% lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata kegiatan perdagangan saham di 

luar periode pengumuman, dan kegitan perdagangan pada saat pengumuman 

adalah yang paling tinggi dibandingkan periode lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa publikasi laporan keuangan 

mempengaruhi investor dalam melakukan perdagangan saham yang tercermin 

dalam fluktuasi volume perdagangan saham. Oleh karena itu, hipotesis alternatif

pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan 

sesudah publikasi laporan keuangan.
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2.2.2 Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Return Saham

Return memiliki peran yang amat signifikan didalam menentukan nilai 

dari sebuah saham. Melalui peran signifikannya tersebut tidaklah berlebihan bila 

dikatakan bahwa perbincangan mengenai nilai sebuah saham akan selalu berpusat 

pada return (Ajie, 2003).

Arumsari (2003) mengamati reaksi pasar dengan melihat perubahan return 

saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan. Penelitian Arum Sari 

menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 tahun 2001 dengan 

jumlah sampel sebanyak 45 perusahaan. Periode pengamatan 10 hari, yaitu 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah publikasi laporan keuangan. Hasil pengujian 

menunjukkan adanya perbedaan rata-rata abnormal return (sebagai proksi dari 

return saham) sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan.

Susilo dkk (2004) meneliti dampak publikasi laporan keuangan terhadap 

perilaku return saham di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menggunakan sampel 

sebanyak 53 perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan 11 hari, yaitu 5 

hari sebelum, saat, dan 5 hari sesudah publikasi laporan keuangan. Hasil 

pengujian menunjukkan adanya peningkatan abnormal return saham satu hari 

setelah hari publikasi (event date) dibandingkan hari sebelumnya.

Dengan adanya penelitian-penelitian tersebut, dapat dikemukakan bahwa 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan mempengaruhi return saham.

Oleh karena itu, hipotesis alternatif kedua dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut :

H 2   : Terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah publikasi 

laporan keuangan.


