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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya melakukan 

berbagai cara diantaranya melakukan ekspansi. Untuk memenuhi kebutuhan 

ekspansi diperlukan suatu dana yang tidak sedikit. Salah satu upaya 

perusahaan adalah melakukan penawaran sahamnya ke masyarakat umum 

yang disebut go publik.  

 Di era globalisasi dewasa ini mengakibatkan lingkungan bisnis 

menjadi semakin kompetitif, sehingga pelaku bisnis harus terus berbenah agar 

mampu bertahan dan bersaing dalam kompetisi global. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan perusahaan adalah dengan menawarkan sahamnya ke pasar 

modal. Dimana salah satu fungsi dari pasar modal adalah sebagai sumber 

pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan yang mengeluarkan saham 

(emiten).    

 Pasar modal Indonesia merupakan sarana untuk menyalurkan dana 

jangka panjang yang dimiliki oleh masyarakat untuk disalurkan pada sektor-

sektor yang produktif. Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal tidak 

lepas dari pengaruh lingkungan ekonomi dan politik. Lingkungan ekonomi 

mikro seperti kinerja perusahaan, perubahan strategi perusahaan, publikasi 

laporan keuangan atau dividen perusahaan, selalu mendapat tanggapan dari 

para pelaku pasar modal. 
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 Salah satu surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal 

Indonesia adalah saham. Selain merupakan tanda bukti kepemilikan sebagian 

kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham tersebut, melalui pembelian 

saham seseorang mengharapkan untuk memperoleh dividen dan capital gain.    

 Dalam kaitannya dengan kepemilikan saham melalui pasar 

modal,masyarakat dapat ikut menikmati keuntungan perusahaan melalui 

pembagian dividen dan peningkatan harga saham yang diharapkan (capital 

gain). Partisipasi masyarakat akan berpengaruh baik terhadap pengelolaan 

perusahaan melalui pengawasan langsung oleh masyarakat, hal ini diharapkan 

dapat mendorong emiten untuk menerapkan manajemem secara lebih 

profesional. Untuk memutuskan perusahaan akan go publik atau tidak harus 

memepertimbangjan beberapa faktor untung dan ruginya (Jogiyanto, 2003). 

Keuntungan dari go publik diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. 

2. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. 

3. Nilai perusahaan diketahui. 

Disamping keuntungan go publik, ada beberapa faktor kerugiannya: 

1. Biaya laporan yang meningkat. 

2. Pengungkapan semua informasi yang dimiliki. 

3. Ketakutan untuk diambil alih karena rendahnya hak veto yang dimiliki 

manajer perusahaan publik. 

Pada dasarnya laporan keuangan merupakan salah satu sumber 

informasi penting yang digunakan investor dalam menilai kinerja keuangan 
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perusahaan yang go publik. Jika laporan keuangan dapat menyajikan 

informasi yang relevan dengan model keputusan yang digunakan investor, 

maka investor akan menggunakan informasi akuntansi untuk membuat 

keputusan buy, hold sell surat berharga (saham). Selanjutnya apabila informasi 

akuntansi dapat digunakan untuk memprediksi kejadian ekonomi maka hal ini 

akan berdampak pada perilaku investor. 

 Selanjutnya apabila informasi akuntansi dapat digunakan untuk 

memprediksi kejadian ekonomi maka hal ini akan berdampak pada perilaku 

investor. Misalnya dari informasi akuntansi investor memprediksi bahwa 

harga suatu surat berharga akan naik maka investor akan segera mengambil 

posisi sell surat berharga yang dimilikinya. 

  Investor sangat membutuhkan adanya informasi yang akurat, 

relevan, dan tepat waktu. Informasi tersebut dapat berupa publikasi laporan 

keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan 

keputusan investasi. Investor berkepentingan dengan informasi keuangan 

perusahaan karena informasi tersebut dapat digunakan untuk menilai 

kemampuan perusahaan memberikan return dalam bentuk dividen dan capital 

gain. (Brigham & Daves dalam Anggia, 2004). 

  Suatu informasi dikatakan mempunyai kandungan informasi, jika 

informasi tersebut mempunyai makna bagi pemakainya dan berpengaruh atas 

keputusan yang diambil oleh pemakainya. Dalam pasar modal, laporan 

keuangan dikatakan mempunyai kandungan informasi jika berpengaruh atas 

keputusan yang dibuat investor. Foster dalam Wahidatul Husna (2005) 

menyatakan bahwa terdapat faktor- faktor yang mempengaruhi makna suatu 
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informasi, yaitu ekspektasi pasar modal mengenai makna dan waktu 

penyajian informasi, implikasi dari informasi terhadap distribusi return di 

masa yang akan datang, dan kredibilitas sumber informasi akuntansi.  

  Keputusan investasi oleh investor dipengaruhi oleh pengharapan 

mereka atas kesuksesan suatu perusahaan. Investor akan bersedia 

menanamkan dananya jika mereka menganggap prospek suatu investasi akan 

menguntungkan. Syarat utama yang diinginkan investor untuk bersedia 

menyalurkan dananya melalui pasar modal adalah perasaan aman akan 

investasinya. Perasaan aman ini diantaranya diperoleh dari adanya informasi 

yang jelas, wajar, dan tepat waktu yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan investasinya. Untuk menentukan saham yang akan dibeli atau 

dijual, seorang investor dituntut untuk memiliki kemampuan dalam 

memprediksi masa depan saham dengan berdasarkan pada informasi yang 

tersedia. Informasi itu akan memiliki makna dan nilai bagi investor di pasar 

modal, dimana transaksi ini tercermin melalui perubahan harga saham. 

(Widiyaningsih, 2003) 

  Jika investor menyadari bahwa mereka akan memperoleh abnormal 

return dari investasinya dengan memanfaatkan informasi publik,maka 

tentunya investor akan memanfaatkan informasi tersebut untuk 

memaksimalkan keuntungan. Jadi informasi publik akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan investor. Tindakan yang diambil oleh investor dengan 

adanya publiksi laporan keuangan akan tercermin pada perubahan harga 

saham dan volume perdagangan saham setelah publikasi laporan keuangan.  
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  Penelitian ini mengacu pada penelitian Sofia Wahidatul Husna 

dengan judul “Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Terhadap 

Perubahan Harga dan Kegiatan  Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta.” 

Dalam penelitian tersebut menggunakan indikator AR dan TVA untuk 

mengetahui adanya pengaruh publikasi laporan keuangan terhadap perubahan 

harga dan kegiatan pedagangan saham, data yang digunakan adalah laporan 

keuangan perusahaan non manufaktur periode tahun 2000-2003. 

  Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah data 

yang digunakan pada penelitian ini meliputi periode yang lebih Up date yaitu 

pada Tahun 2006- 2009. 

  Dari latar belakang di atas penelitian ini mencoba untuk melihat 

apakah peristiwa Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Berpengaruh 

Terhadap Volume Perdagangan dan Perubahan Harga Saham. Berdasarkan 

uraian di atas penelitian ini mengangkat judul “Pengaruh Publikasi 

Laporan Keuangan Terhadap Perubahan Harga dan Volume 

perdagangan Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006-2009). 

 

B. Perumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan Harga Saham sebelum dan sesudah 

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI? 
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2. Apakah terdapat perbedaan volume Perdagangan Saham (Trading 

Volume Activity) sebelum dan sesudah Publikasi Laporan Keuangan 

Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah terdapat perbedaan Abnormal Return sebelum dan sesudah 

Publikasi Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui adanya perbedaan Harga Saham sebelum dan 

sesudah Publikasi Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan Volume Perdagangan saham 

(Trading Volume Activity) sebelum dan sesudah Publikasi Laporan 

Keuangan Tahunan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

BEI.  

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan Abnormal Return sebelum dan 

sesudah Publikasi Laporan Keuangan Tahunan pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai referensi bagi investor, calon investor dan perusahaan untuk 

memberikan masukan tentang pengaruh publikasi laporan keuangan 

tahunan terhadap perubahan harga dan volume perdagangan saham 
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(studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2006-2009), sehingga dapat dipakai sebagai salah satu alat 

pengambilan kebijaksanaan dan penyusunan perencanaan dalam 

melakukan pengambilan keputusan investasi 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sebagai referensi 

dalam melakukan penelitian tentang pengaruh publiksai laporan 

keuangan tahunan terhadap volume perdagangan dan perubahan harga 

saham. 

3.  Bagi BEI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang publikasi laporan keuangan tahunan terhadap volume 

perdagangan dan perubahan harga saham sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas perdagangan di BEI.  

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan khasanah kepustakaan dan 

bahan masukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih 

lanjut untuk dapat memahami kebutuhan dunia usaha. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk memudahkan dalam penyusunan, pembahasan, dan 

penulisan hasil penelitian ini, dibagi lima bab yaitu: 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 
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 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Berisi mengenai pengertian Pasar Modal, Fungsi Pasar Modal, 

Laporan Keuangan, Jenis- jenis Laporan Keuangan, Tujuan 

Laporan Keuangan, Pemakai Laporan Keuangan,Aktivitas 

Volume Perdagangan Saham, Harga Saham, Penelitian 

Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

 Berisi tentang Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, 

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data, Definisi 

Operasional dan Teknik Analisis Data. 

 BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Berisi Deskripsi Data, Uji Normalitas, Pengujian Hipotesis dan 

Pembahasannya. 

 BAB V PENUTUP 

  Berisi Kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan Saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


