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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Populasi dan Sampel 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di Indeks Kompas 100 selama periode 2011. Indeks Kompas 100 

merupakan indeks yang dirilis atas kerjasama harian Kompas dengan Bursa Efek 

Indonesia. Indeks Kompas 100 berisi 100 saham yang berkategori mempunyai 

likuiditas yang baik, kapitalisasi pasar yang tinggi, fundamental yang kuat, serta 

kinerja pasar yang baik (Hartono, 2007). Dari populasi tersebut, dilakukan 

pengambilan sampel dengan teknik purposive sampling dengan cara melewati 

beberapa kriteria yang ditentukan, didapatkan sampel sejumlah 58 perusahaan. 

(lihat Tabel 3.1) 

 Penelitian ini menggunakan 111 hari bursa yaitu 100 hari periode estimasi 

(estimation period) dan 11 hari periode jendela (windows period) yang terdiri dari 

5 hari sebelum terjadinya peristiwa (pre event), 1 hari saat terjadinya peristiwa 

(event date) yang merupakan tanggal publikasi informasi keuangan, dan 5 hari 

setelah terjadinya peristiwa (post event). Alasan pemilihan periode 5 hari adalah 

untuk menghindari confounding effect yang disebabkan oleh pembagian dividen, 

saham bonus, merger dan akuisisi, right issue, dan stock split yang akan 

mengakibatkan harga saham perusahaan yang bersangkutan berubah. Oleh karena 

itu, waktu 5 hari dipandang cukup layak untuk meneliti reaksi pasar yang terjadi. 

Periode 5 hari sebelum terjadinya peristiwa adalah untuk mengetahui apakah 
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terjadi kebocoran informasi dalam perusahaan sedangkan periode 5 hari setelah 

periode peristiwa untuk mengetahui kecepatan reaksi pasar (Ghufron, 2006). 

 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

 Pengukuran statistik deskriptif sampel yang sangat berguna untuk tujuan 

penarikan kesimpulan adalah pengukuran tentang tendensi sentral dari 

serangkaian data sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena mampu 

menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel (Dajan, 1986). 

Pengukuran statistik deskriptif sampel bermanfaat untuk mempermudah 

pengamatan. Melalui hasil perhitungan nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat 

diperoleh gambaran mengenai sampel secara garis besar, sehingga dapat 

mendekati kebenaran populasi. 

 Pengukuran statistik deskriptif sampel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical and Service Solution) dengan 

hasil perhitungan sebagai berikut: 

 Tabel 4.1  

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel 

 
N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

AR Saham 58 -0,1495107 0,1311531 -0,018923848 0,0448794482 

Skor IDI 58 7,00 39,00 23,5517 5,86447 

AR Sebelum Publikasi 58 -0,0934320 0,3248816 0,007276363 0,0627682851 

AR Setelah Publikasi 58 -0,1711224 0,1925250 -0,012222520 0,0577159294 

Valid N (listwise) 58     

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif yang terdapat pada tabel 4.1 di atas, 

diperoleh data sebanyak 58 data observasi yang berasal dari perkalian antara 

jumlah perusahaan sampel (58 perusahaan) dengan periode penelitian (1 tahun). 

Hasil statistik deskriptif pada variabel Abnormal Return (AR) Saham 

menunjukkan nilai minimum sebesar -0,1495107, nilai maksimum sebesar 

0,1311531, dengan rata-rata sebesar -0,018923848, dan standar deviasi 

0,0448794482. Standar deviasi yang lebih besar daripada rata-ratanya 

menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan tersebar. 

Hasil statistik deskriptif pada variabel Skor IDI yang diproksikan ke 

dalam tingkat pengungkapan informasi yang disajikan menunjukkan nilai 

minimum sebesar 7,00, nilai maksimum sebesar 39 dengan rata-rata sebesar 

23,5517, dan standar deviasi 5,86447. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-

rata menunjukkan bahwa data mengelompok di sekitar rata-rata. Skor maksimal 

dari variabel skor IDI adalah 50, sedangkan dari hasil statistik deskriptif dapat 

dilihat bahwa informasi yang disampaikan perusahaan di Indonesia berkisar dari 7 

sampai 39, tidak ada perusahaan sampel yang mencapai skor sempurna yaitu 50. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan website perusahaan sebagai media 

untuk menyampaikan informasi keuangan di Indonesia masih dalam tahap sedang 

berkembang. 

Hasil statistik deskriptif pada variabel AR sebelum publikasi IFR di 

website perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar -0,0934320, nilai 

maksimum sebesar 0,3248816 dengan rata-rata sebesar 0,007276363, dan standar 

deviasi 0,0627682851. Standar deviasi yang lebih besar daripada rata-ratanya 
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menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan tersebar. Sedangkan, hasil 

statistik deskriptif pada variabel AR setelah publikasi IFR di website perusahaan 

menunjukkan nilai minimum sebesar -0,1711224, nilai maksimum sebesar 

0,1925250, dengan rata-rata sebesar -0,012222520, dan standar deviasi 

0,0577159294. Standar deviasi yang lebih besar daripada rata-ratanya 

menunjukkan bahwa data memiliki kecenderungan tersebar. Dari hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa rata-rata abnormal return saham pada saat penutupan 

(closing price) setelah publikasi informasi keuangan di website perusahaan lebih 

rendah sebesar 0,019498883 dari rata-rata abnormal return saham pada saat 

penutupan (closing price) sebelum publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan. 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Abnormal Return Saham 

 

 
N Minimum Maksimum Rata-rata Std. Deviasi 

AR Saham t-5 / t-4 58 -0,0486578 0,0787811 -0,000991917 0,0155542998 

AR Saham t-4 / t-3 58 -0,0366253 0,0381762 -0,001556478 0,0122269922 

AR Saham t-3 / t-2 58 -0,0286271 0,0162296 -0,002853741 0,0082330626 

AR Saham t-2 / t-1 58 -0,0609336 0,0280098 -0,004776470 0,0147647069 

AR Saham t-1 / t 58 -0,0339834 0,0444984 -0,001806110 0,0157883213 

AR Saham t / t1 58 -0,0446756 0,0548657 -0,004014388 0,0143524557 

AR Saham t1 / t2 58 -0,0377235 0,0504507 -0,001004424 0,0138385259 

AR Saham t2 / t3 58 -0,0325409 0,0917623 -0,002427702 0,0180392080 

AR Saham t3 / t4 58 -0,0543890 0,0368262 -0,002199203 0,0121845654 

AR Saham t4 / t5 58 -0,0638324 0,0713900 0,002706584 0,0192077191 

Valid N (listwise) 58     

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 6) 
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 Tabel 4.2 di atas mendeskripsikan nilai minimum, nilai maksimum, rata-

rata, dan standar deviasi abnormal retrun saham perusahaan sampel. Secara garis 

besar, abnormal return saham selama periode pengamatan memiliki nilai 

minimum negatif dan nilai maksimum positif. Rata-rata abnormal return selama 

periode pengamatan sebagian besar juga bernilai negatif. Nilai negatif pada 

abnormal return saham menunjukkan adanya reaksi pasar yang direspon secara 

negatif, dan niali positif pada abnormal return saham menunjukkan adanya reaksi 

pasar yang direspon secara positif. Investor akan memberikan respon positif jika 

informasi yang dipublikasikan adalah goodnews dan investor akan memberikan 

respon negatif jika informasi yang dipublikasikan adalah badnews. Tabel 4.2 juga 

menunjukkan secara garis besar standar deviasi abnormal return saham selama 

periode pengamatan memiliki nilai yang lebih besar dari pada rata-ratanya. 

Artinya, data hasil pengamatan memiliki kecenderungan tersebar. 

 

4.3 Hasil Uji Normalitas 

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986). Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Test terhadap 

masing-masing variabel. 

 Untuk menguji apakah data sampel penelitian berdistribusi normal 

digunakan Kolmogorov-Smirnov Test dengan kaidah keputusan jika signifikansi 

lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. 

Berikut ini hasil perhitungan menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test: 
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1. Hasil Uji Normalitas Variabel untuk Hipotesis 1 

 Hipotesis 1 dalam penelitian ini melibatkan satu variabel bebas yaitu 

Internet Financial Reporting yang diproksikan ke dalam skor IDI dan satu 

variabel terikat yaitu abnormal return saham selama selama periode pengamatan 

publikasi informasi keuangan di website perusahaan. 

Tabel 4.3 

Hasil Analisis Uji Normalitas untuk Hipotesis 1 

Variabel N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

AR Saham 58 1,059 0,212 

Skor IDI 58 0,656 0,783 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 

 Berdasarkan perhitungan uji normalitas  diatas  diperoleh hasil tingkat 

signifikansi di atas 0,05 untuk variabel abnormal return saham dan skor IDI, yaitu 

0,212 dan 0,783. Hal ini menunjukkan bahwa abnormal return saham dan skor 

IDI berdistribusi normal.  

2. Hasil Uji Normalitas Variabel untuk Hipotesis 3 

 Hipotesis 3 dalam penelitian ini melibatkan variabel abnormal return 

saham sebelum dan sesudah publikasi informasi keuangan di website perusahaan. 

Tabel 4.4 

Hasil Analisis Uji Normalitas untuk Hipotesis 3 

Variabel N Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) 

AR sebelum 58 1,636 0,009 

AR Setelah 58 0,772 0,591 

Sumber Data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 7) 
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 Berdasarkan perhitungan uji normalitas di atas diperoleh hasil tingkat 

signifikansi di bawah 0,05 untuk variabel abnormal return saham sebelum 

publikasi IFR sebesar 0,009 dan tingkat signifikansi di atas 0,05 untuk abnormal 

return saham setelah publikasi IFR sebesar 0,591. Hal ini menunjukkan bahwa 

data abnormal return saham sebelum publikasi IFR tidak berdistribusi normal dan 

abnormal return saham sesudah publikasi IFR berdistribusi normal. 

 

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

 Berdasarkan hasil uji normalitas data, alat yang digunakan untuk 

melakukan pengujian terhadap hipotesis 1 adalah regresi linear sederhana dan alat 

yang digunakan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis 3 adalah wilcoxon  

signed rank test. Sedangkan alat uji hipotesis 2 untuk menguji sampel tunggal 

adalah one sample t-test.  

  

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Hasil uji regresi linear sederhana yang digunakan dalam pengujian 

hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 

Variabel Koefisien (B) T Hitung 
Nilai 

Probabilitas 
Keterangan 

(Konstanta)  -0,010    

Skor IDI   0,000  -0,385  0,702 Tidak Signifikan 

R =   0,051 R Square =   0,003 α =   0,05 

F hitung =   0,148 Sign. F =   0,702 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 8) 
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 Berdasarkan hasil uji regresi linear sederhana, didapatkan nilai probabilitas 

sebesar 0,702 atau lebih besar dari α 0,05. Nilai koefisien regresi b1 bernilai 

negatif 0,000. Dengan demikian hipotesis 1 yang diajukan tidak didukung atau 

ditolak, yakni tingkat pengungkapan informasi yang disajikan di website 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap abnormal return saham.  

Variabel terikat pada regresi ini adalah reaksi pasar yang diproksikan ke 

dalam abnormal return saham (Y) sedangkan variabel bebasnya adalah tingkat 

pengungkapan informasi keuangan yang diproksikan ke dalam skor IDI (X). 

Model regresi berdasarkan hasil analisis di atas adalah: 

Y =  -0,010 + 0,000 X + e 

Adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah: 

1. a = -0,010 

Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada variabel tingkat 

pengungkapan informasi yang disajikan (X=0), maka nilai harga saham akan 

berkurang 0,010.  

2. b1 = 0,000 

Nilai parameter atau koefisien regresi b1 ini menunjukkan bahwa jika setiap 

variabel IFR meningkat 1, maka Harga Saham akan meningkat sangat kecil di 

bawah 0,01%.  

 Selain itu, dapat diketahui derajat R square sebesar 0,3%. Hal ini 

menunjukkan kemampuan variabel skor IDI untuk menjelaskan variabel Harga 

Saham hanya sebesar 0,3%, sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Derajat R 

square yang nilinya kecil ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel tingkat 
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pengungkapan informasi keuangan yang diproksikan ke dalam skor IDI dalam 

menjelaskan variabel harga saham sangat terbatas.  

 

4.4.2 Hasil  Pengujian Hipotesis 2 

 Untuk melihat ada tidaknya abnormal retrun yang signifikan pada saat 

sebelum sampai dengan setelah publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan akan dibuktikan dengan alat uji statistik one sample t-test. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji One Sample T-Test 

 Test Value = 0                                        

Keterangan 
T 

Perbedaan 

Rata-rata 

Nilai 

 Probabilitas 

AR  t-5 / t-4 -0,486 -0,0009919166 0,629 tidak signifikan 

AR  t-4 / t-3 -0,969 -0,0015564777 0,336 tidak signifikan 

AR  t-3 / t-2 -2,640 -0,0028537407 0,011 signifikan 

AR  t-2 / t-1 -2,464 -0,0047764700 0,017 signifikan 

AR  t-1 / t -0,871 -0,0018061105 0,387 tidak signifikan 

AR  t / t1 -2,130 -0,0040143879 0,037 signifikan 

AR  t1 / t2 -0,553 -0,0010044238 0,583 tidak signifikan 

AR  t2 / t3 -1,025 -0,0024277020 0,310 tidak signifikan 

AR  t3 / t4 -1,375 -0,0021992026 0,175 tidak signifikan 

AR  t4 / t5 1,073 0,0027065835 0,288 tidak signifikan 

 A = 0,05 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 9) 

 Berdasarkan hasil uji statistik pada Tabel 4.6, jika nilai probabilitas yang 

bernilai di atas α 0,05, maka hipotesis 2 (H2) ditolak. Sedangkan jika nilai 

probabiitas yang bernilai di bawah α  0,05, maka hipotesis 2 (H2) diterima. Dapat 

dilihat pada Tabel 4.6 bahwa nilai probabilitas yang bernilai di bawah α 0,05 

terdapat dalam pengamatan abnormal return saham pada t-3/t-2, t-2/t-3, dan t/t1, 
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dan ketiganya memiliki rata-rata abnormal return saham yang bernilai negatif. 

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi reaksi pasar pada periode pengamatan t-3/t-2, 

t-2/t-3, dan t/t1, yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return pada saat 

tersebut. Jika terjadinya abnormal return saham sebelum publikasi informasi 

keuangan (t), maka hal ini menunjukkan adanya kebocoran informasi sebelum 

publikasi informasi keuangan, dan jika abnormal return terjadi setelah publikasi 

informasi keuangan (t), maka informasi keuangan yang dipublikasikan direspon 

oleh pasar. Abnormal return tersebut bernilai negatif yang berarti pasar merespon 

informasi keuangan yang dipublikasikan pada website perusahaan dari adanya 

informasi badnews. 

  

4.4.3 Hasil  Pengujian Hipotesis 3 

 Pengujian terhadap hipotesis 3 penelitian ini bertujuan untuk memberikan 

bukti secara empiris apakah terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum 

publikasi informasi keuangan di website dan abnormal return saham setelah 

publikasi informasi keuangan di website. Uji beda dua rerata yang digunakan 

adalah wilcoxon signed rank test. 

Tabel 4.7  

Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test Abnormal Return Saham 

 

N Signed Rank Mean Rank 

35 Negative Ranks 32,66 

23 Positive Ranks 24,70 

0 Ties         

58 Total  

Z =  -2,226 

Nilai Probabilitas =   0,026 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 10) 
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 Berdasarkan hasil uji  wilcoxon signed rank test, didapatkan tingkat 

probabilitas sebesar 0,026, lebih besar dari α (0,05). Dengan demikian, hipotesis  

yang diajukan (H3) didukung, yakni terdapat perbedaan abnormal return saham 

perusahaan antara sebelum dan sesudah publikasi informasi keuangan di website 

perusahaan. 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Berikut akan dijabarkan pembahasan dari hasil pengujian  yang sudah 

dilakukan. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis 1, 2, dan 3 

Hipotesis 
Nilai 

Probabilitas 
Keterangan 

H1 Tingkat pengungkapan informasi yang 

disajikan di website perusahaan 

berpengaruh positif terhadap abnormal 

return saham. 

0,702 

Tidak Signifikan 

(H1 tidak 

didukung) 

H2 Terjadi abnormal return 

saham antara sebelum 

hingga setelah publikasi 

informasi keuangan di 

website perusahaan. 

AR  t-5/t-4 0,629 Tidak Signifikan 

AR  t-4/t-3 0,336 Tidak Signifikan 

AR  t-3/t-2 0,011 Signifikan 

AR  t-2/t-1 0,017 Signifikan 

AR  t-1/t 0,387 Tidak Signifikan 

AR  t/t1 0,037 Signifikan 

AR  t1/t2 0,583 Tidak Signifikan 

AR  t2/t3 0,310 Tidak Signifikan 

AR  t3/t4 0,175 Tidak Signifikan 

AR  t4/t5 0,288 Tidak Signifikan 

H3 Terdapat perbedaan abnormal return 

saham antara sebelum dan sesudah 

publikasi informasi keuangan di 

website perusahaan. 

0,026 
Signifikan 

(H3 didukung) 

α = 0,05 

Sumber data: Data sekunder yang diolah (Lampiran 8, 9, dan 10) 
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4.5.1 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 1 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mengenai 

pengaruh Internet Financial Reporting (IFR) yang diproksikan dalam skor IDI 

tingkat pengungkapan informasi yang disajikan terhadap abnormal return saham, 

dapat disimpulkan IFR tidak memiliki pengaruh terhadap abnormal return saham. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 

Lai et al (2009). Penelitian Lai et al. (2009) menyatakan semakin tinggi tingkat 

pengungkapan informasi yang disajikan di website perusahaan, akan 

menyebabkan peningkatan abnormal return. 

Jika dikaitkan dengan teori pasar modal efisien yang mengatakan bahwa 

pada pasar yang efisien semua informasi relevan yang masuk ke dalam pasar akan 

direspon oleh investor yang akan tercermin dari terjadinya abnormal return 

saham, dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap perusahaan sampel. Namun, 

dalam penelitian ini, IFR tidak mempunyai pengaruh terhadap abnormal return 

saham. Hal tersebut terjadi karena IFR menyediakan informasi yang kurang 

relevan bagi pasar sehingga tidak direspon oleh investor. 

Kemampuan variabel skor IDI untuk menjelaskan variabel abnormal 

return saham yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa kemampuan Internet 

Financial Reporting dalam menjelaskan variabel abnormal return saham masih 

sangat terbatas. Lebih banyak faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi 

reaksi pasar, seperti tingkat inflasi, kondisi ekonomi dan politik, dan informasi 

akuntansi lainnya. 
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Agustina dan Kianto (2012) pernah meniliti pengaruh informasi laba 

akuntansi terhadap abnormal return pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks 

LQ45 selama tahun 2010. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara laba akuntansi dengan abnormal return saham 

perusahaan. Pelaku pasar memberikan respon yang positif terhadap perusahaan 

emiten yang mengumumkan laba yang tercermin dari terjadinya abnormal return. 

Virginia, Manurung, dan Muliawati (2012) juga pernah melakukan 

penelitian mengenai pengaruh pengumuman earnings terhadap abnormal return 

pada perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas 100 selama periode 2009-

2011. Dan hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman earnings sampai ke pasar 

dan memiliki kandungan informasi yang mempengaruhi perubahan abnormal 

return saham, artinya bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman earnings. 

Penelitian-penelitian tersebut mengindikasi bahwa investor merespon 

informasi atas pengumuman laba dengan terjadinya abnormal return saham.  

Sedangkan hasil penelitian ini mengindikasi bahwa IFR belum mampu 

mempengaruhi investor untuk merespon informasi. Investor mengalami 

keterbatasan untuk merespon informasi yang disajikan di website perusahaan 

karena informasi yang disajikan kurang relevan. Informasi akuntansi seperti 

pengumuman laba akuntansi telah dibuktikan secara empiris lebih mudah untuk 

direspon oleh investor yang dapat menjadi pertimbangan yang lebih cepat bagi 

investor untuk membuat keputusan berinvestasi. 
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4.5.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 2 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mengenai 

terjadinya abnormal return saham antara sebelum hingga setelah publikasi 

informasi keuangan di website perusahaan, dapat disimpulkan bahwa terjadi 

reaksi pasar yang ditunjukkan dengan adanyan abnormal return saham pada saat 

t-3/t-2, t-2/t-3, dan t/t1. 

 Terjadinya abnormal return saham pada saat sebelum maupun setelah 

publikasi informasi keuangan di website perusahaan menunjukkan bahwa 

informasi keuangan yang dipublikasikan direspon oleh pasar. Dalam pengujian 

statistik di atas, dapat dilihat adanya kebocoran informasi keuangan sebelum 

publikasi karena abnormal return terjadi sebelum publikasi dilakukan. Abnormal 

return tersebut juga bernilai negatif yang berarti pasar merespon negatif dengan 

adanya informasi keuangan yang dipublikasikan pada website perusahaan. Hal ini 

dapat terjadi karena informasi keuangan yang dipublikasikan oleh sebagian besar 

perusahaan sampel adalah badnews, sehingga menyebabkan terjadinya respon 

negatif oleh para investor. 

 

4.5.2 Pembahasan Hasil Uji Hipotesis 3 

 Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan, mengenai ada 

atau tidaknya perbedaan abnormal return saham sebelum dan setelah publikasi 

informasi keuangan di website perusahaan, dapat disimpulkan terdapat perbedaan 

abnormal return saham antara sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan 
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di website perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lai et al (2009). 

 Menurut Lai et al. (2009), dampak dari informasi yang disajikan di 

website perusahaan adalah dengan adanya perbedaan reaksi pasar yang signifikan 

antara abnormal return saham sebelum dan setelah publikasi informasi keuangan 

di website perusahaan. Jika informasi yang disajikan adalah goodnews maka 

abnormal return saham setelah publikasi informasi keuangan cenderung lebih 

tinggi dari abnormal return saham sebelum publikasi informasi keuangan di 

website perusahaan. Namun jika informasi yang disajikan adalah badnews, maka 

abnormal return saham setelah publikasi informasi keuangan cenderung lebih 

rendah dari abnormal return saham sebelum publikasi informasi keuangan di 

website perusahaan. 

  Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang 

dilakukan dan hasil statistik deskriptif, rata-rata abnormal return saham sebelum 

dan setelah publikasi informasi keuangan di website perusahaan menunjukkan 

adanya perbedaan yaitu sebesar 0,007276363 dan -0,012222520 bernilai negatif 

0,019498883, artinya abnormal return saham setelah publikasi informasi 

keuangan di website perusahaan lebih rendah dari abnormal return saham 

sebelum publikasi informasi keuangan di website perusahaan. Hal ini terjadi 

karena informasi keuangan yang dipublikasikan oleh sebagian besar perusahaan 

sampel adalah badnews, sehingga menyebabkan penurunan harga saham setelah 

publikasi informasi tersebut. 


