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ABSTRAKSI 
 
 
 Dewasa ini pasar modal di Indonesia telah berkembang sangat pesat. Seiring 
dengan perkembangan yang pesat tersebut, maka kebutuhan akan informasi yang  
transparan sangat diperlukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan investasi di 
bursa bagi investor. Informasi yang dibutuhkan tersebut salah satunya adalah laporan 
keuangan. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 
penting yang digunakan oleh investor dalam penilaian kinerja perusahaan yang go 
public. Jika laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan 
model keputusan yang digunakan investor, maka investor akan menggunakan laporan 
keuangan dalam hal ini informasi laba akuntansi untuk membuat keputusan buy, hold/ 
sell surat berharga saham. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 
mendapatkan bukti secara empiris adanya pengaruh pengumuman laporan keuangan 
terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan saham. 

Dalam penelitian ini diteliti  sebanyak 35 perusahaan disektor manufaktur  
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang mempublikasikan laporan keuangan 
tahun 2003 di bulan Maret tahun 2004. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji Non 
Parametrik berupa Uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon sign rank test) dengan 
tingkat signifikansi 5%. 

Hasil pegujian pada hipotesis pertama menunjukkan bahwa tidak terdapat 
pengaruh yang signifikan antara pengumuman laporan keuangan terhadap perubahan 
harga  saham. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai  Zhitung  lebih  kecil  dari  nilai  Ztabel 
(-1,462 < 1,96). Sedangkan  Hasil  pegujian  pada  hipotesis  kedua  juga  
menunjukkan  tidak   terdapat pengaruh yang signifikan antara pengumuman laporan 
keuangan terhadap perubahan volume perdagangan saham. Hal ini ditunjukkan 
dengan nilai Zhitung  lebih kecil dari nilai Ztabel  (-1,949 < 1,96). 
 
Kata kunci : Laporan Keuangan, Harga Saham dan Volume Perdagangan Saham 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dewasa ini pasar modal di Indonesia telah berkembang sangat pesat, 

perkembangannya ditandai dengan melonjaknya jumlah saham yang 

ditransaksikan dan semakin tingginya volume perdagangan saham. Hal tersebut 

dapat dilihat dari mulai dibentuknya pasar modal Indonesia pada tahun 1977 

dengan jumlah perusahaan yang go public sampai tahun 1988 hanya 24 

perusahaan, setelah dikeluarkan pakta 1988 pasar kembali bergairah sehingga 

jumlah perusahaan yang go public menjadi 63 perusahaan pada tahun 1989. 

Perkembangan  pasar modal terus membaik sampai akhir tahun 1996 dan jumlah 

perusahaan yang go public mencapai 253 perusahaan. 

 Seiring dengan perkembangan yang pesat tersebut, maka kebutuhan atas 

informasi yang  transparan sangat diperlukan sebagai alat bantu pengambilan 

keputusan investasi di bursa bagi investor. Informasi yang dibutuhkan tersebut 

salah satunya adalah laporan keuangan. Sebagai bagian dari informasi akuntansi, 

laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi–

transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan 

ini dibuat oleh menajemen dengan tujuan mempertanggungjawabkan  tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. 
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Untuk itu, para emiten berkewajiban menerbitkan laporan keuangan 

tahunan (annual report) kepada para investor yang ada di bursa, karena bagi 

investor laporan keuangan merupakan sumber berbagai informasi khususnya 

informasi akuntansi.  

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 

penting yang digunakan oleh investor dalam penilaian kinerja perusahaan yang go 

public. Jika laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan 

model keputusan yang digunakan investor, maka investor akan menggunakan 

laporan keuangan dalam hal ini informasi laba akuntansi untuk membuat 

keputusan buy, hold/ sell surat berharga saham. 

Salah satu fungsi utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk 

memobilisasi dana yang bersumber dari masyarakat ke berbagai sektor yang 

melaksanakan investasi. Syarat utama bagi para investor untuk menyalurkan 

dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan investasinya, perasaan 

aman ini diantaranya diperoleh karena para investor memperoleh informasi yang 

jelas, wajar dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 

perusahaan. Pada prinsipnya semakin baik prestasi perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, maka akan mengakibatkan  permintaan saham 

perusahaan tersebut, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan pula harga 

saham perusahaan. 
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Harga saham selalu dipengaruhi oleh faktor–faktor internal maupun 

eksternal perusahaan. Faktor internal perusahaan meliputi informasi arus kas, 

informasi laba dan informasi akuntansi lainnya yang terkandung dalam laporan 

keuangan perusahaan. Sedangkan faktor eksternal meliputi transaksi saham, 

tingkat bunga deposito, kepercayaan mayarakat terhadap pasar modal, kondisi 

sosial politik dan kebijakan perekonomian makro lainya. 

Dalam pasar modal efisien, harga–harga saham secara unbiased 

mencerminkan semua informansi publik yang relevan dan tersedia di pasar, salah 

satu informasi tersebut adalah laba akuntansi (accounting earning) yang 

diterbitkan melalui laporan keuangan. Implikasi dari uraian diatas adalah bahwa 

harga saham akan bereaksi terhadap pengumuman laba akuntansi, jika 

pengumuman tersebut dianggap relevan oleh investor dalam penentuan harga 

saham. Informasi baru tentang laba tersebut kemudian akan membentuk harga 

saham baru, sehingga akan berakibat pula pada banyak sedikitnya volume saham 

yang diperdagangkan. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa perubahan 

harga saham dan volume perdagangan saham dipengaruhi oleh perubahan laba 

akuntansi (Budhi Purwantoro Jati, 1997). 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : ANALISIS PENGARUH PENGUMUMAN LAPORAN 

KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM DAN VOLUME 
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PERDAGANGAN SAHAM (Studi empiris pada Perusahaan Go Public di Bursa 

Efek Jakarta). 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dengan melihat pentingnya informasi laba yang dipublikasikan melalui 

laporan keuangan dalam penentuan kebijakan berinvestasi. Maka pokok masalah 

yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah pengumuman laporan keuangan berpengaruh terhadap perubahan 

harga saham. 

2. Apakah pengumuman laporan keuangan berpengaruh terhadap perubahan 

volume perdagangan saham. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam penelitian ini akan difokuskan pada satu aspek laporan keuangan 

yaitu laporan keuangan yang mengandung laba akuntansi. Maka dari itu, dalam 

penelitian ini  akan dilihat pergerakan harga saham dan volume perdagangan 

saham  harian selama lima hari sebelum dan lima hari setelah pengumuman 

laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik untuk  laporan keungan 

2003 yang dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2004. 
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D. TUJUAN PENELITIAN   

 Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris adanya pengaruh pengumuman 

laporan keuangan terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan 

saham. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini  

bermanfaat bagi pihak–pihak berikut ini : 

1. Bagi investor 

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap pentingnya 

informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi saham. 

2. Bagi emiten 

Dapat memberi petunjuk akan pentingnya publikasi laporan keuangan tahunan 

perusahaan, karena laporan keuangan tahunan dapat menjadi ukuran bagi 

kinerja perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi penulis pada 

khususnya dan bagi mahasiswa akuntansi pada umumnya, serta sebagai 

literatur bagi penelitian selanjutnya. 
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F.  SISTEMATIKA PEMBAHASAN 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tinjauan pustaka ini akan diuraikan mengenai pengertian laporan 

keuangan, tujuan laporan keuangan, sifat dan keterbatasan laporan 

keuangan, pemakai laporan keuangan, karakteristik kualitatif  laporan 

keuangan, pengertian pasar modal, pasar modal di Indonesia, sejarah 

singkat dan perkembangan pasar modal di Indonesia,  pasar modal 

yang efisien,  penentuan harga saham, volume perdagangan saham, 

tinjauan peneletian terdahulu dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai populasi dan sampel, teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, variable penelitian, dan 

metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam analisis data ini akan diuraikan mengenai hasil pengumpulan 

data, uji hipotesa dan pembahasan data yang digunakan dalam 

penelitian ini. 
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BAB V  PENUTUP  

Bab penutup ini akan diuraikan mengenai kesimpulan penelitian, 

keterbatasan penelitian dan saran penelitian sebagai bahan masukan 

bagi penelitian berikutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




