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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pasar modal mempunyai peranan penting untuk dapat memenuhi 

kebutuhan modal bagi dunia usaha agar tetap eksis dalam perekonomian global. 

Pasar modal dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk mengembangkan dan 

mengalokasikan dana secara efisien dari pihak yang memiliki dana lebih kepada 

pihak yang memerlukan dana. Dalam mengalokasikan dana di pasar modal, 

seorang investor harus mampu melakukan perencanaan investasi yang efektif. 

Investasi merupakan komitmen sejumlah dana untuk tujuan memperoleh 

keuntungan dimasa yang akan datang. Dalam konteks investasi, harapan 

keuntungan tersebut sering disebut dengan return. Disamping return, dalam 

investasi juga sering disebut adanya konsep resiko yaitu perbedaan antara return 

yang sesungguhnya terjadi dengan return yang diharapkan. Sumber-sumber return 

investasi terdiri atas dua komponen utama, yaitu yield dan capital again. Yield 

merupakan komponen return yang mencerminkan pendapatan yang diperoleh 

secara periodic dari suatu investasi, ditunjukkan dari besarnya deviden yang kita 

peroleh. Sedangkan capital again merupakan keuntungan yang diperoleh investor 

pada saat menjual saham berupa selisih antar harga jual dan harga beli saham 

tersebut. (Tendelilin, 2000:48). 

 



Dalam hal ini, para investor memerlukan berbagai informasi yang dapat 

dijadikan sinyal untuk menilai prospek perusahaan yang membutuhkan dana. 

Salah satu informasi yang diperlukan adalah laporan keuangan. Dari laporan 

keuangan investor dapat mengetahui kondisi perusahaan. Selain itu laporan 

keuangan tersebut digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan 

menghasilkan laba. Keberhasilan suatu perusahaan dapat diperoleh dari nilai 

perusahaannya. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham dipasar modal harga 

saham yang diperjual belikan dibursa merupakan indikator nilai perusahaan. 

(Husnan, 2002:7).   

Dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang menjual surat berharga 

dipasar modal, laporan keuangan menjadi semakin diperlukan. Melalui publikasi 

laporan keuangan, maka perusahaan public dapat menginformasikan tentang 

posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas yang dapat bermanfaat bagi 

pemakainya, khususnya investor. Laporan keuangan tersebut dapat digunakan 

investor untuk dapat mengambil keputusan-keputusan ekonomi yang rasional 

maupun pengefisienan alokasi sumber daya investasi yang akan mereka lakukan. 

Keputusan-keputusan inilah yang nantinya akan membentuk harga sebuah 

saham. Data statistik yang paling diperlukan oleh seorang investor ialah data 

perkembangan harga saham. Data tentang harga saham atau hasil penjualan saham 

sangat bervariasi atau berfluktuasi yaitu mengalami pergerakan naik / turun. 

Dengan memantau perkembangan harga saham akan dapat diketahui kapan terjadi 

harga terendah dan harga tertinggi, sehingga memudahkan untuk pengambilan 

keputusan kapan harus membeli dan kapan harus menjual saham yang telah dibeli  



sebelumnya. Jadi semakin jelas bahwa harga saham merupakan salah satu 

indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Semakin baik, prestasi perusahaan 

juga akan meningkat. 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan juga akan meningkat. 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor-faktor tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi harga saham perusahaan. Dari sudut pandang pemegang saham, 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga saham dapat dibagi menjadi 

beberapa kategari yaitu: faktor fundamental, faktor teknis dan faktor sosial, 

ekonomi serta politik (Usman, 1989:191). Faktor-faktor tersebut akan membentuk 

kekuatan pasar yang berpengaruh terhadap transaksi saham perusahaan, sehingga 

harga saham perusahaan akan mengalami kenaikan harga maupun penurunan 

harga. 

Studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman di sebut event studies. 

Dimana jika pengumuman mengandung informasi yang relevan maka diharapkan 

pasar akan bereaksi yang ditujukan dengan adanya perubahan harga saham. 

Reaksi ini diukur dengan menggunakan return sebagi nilai perubahan harga 

dengan menghitung abnormal return. Suatu pengumuman yang mempunyai 

kandungan informasi yang relevan akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Sebaliknya pengumuman yang tidak mempunyai kandungan informasi 

yang relevan tidak akan memberikan abnormal return. Kecepatan reaksi harga 

saham terhadap suatu peristiwa menggambarkan tingkat efisiensi suatu pasar, 



semakin efisien suatu pasar maka semakin cepat informasi yang direfleksikan 

dalam harga saham (Jogiyanto, 2003 : 370).    

Berdasarkan uraian diatas, masalah pengumuman laporan keuangan 

dengan abnormal return saham diperusahaan automotif menjadi menarik untuk 

diteliti agar dapat menambah informasi dan melengkapi hasil penelitian 

sebelumnya. Oleh sebab itu penulis mengambil judul mengenai: “ANALISIS 

PENGARUH INFORMASI PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN 

TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN 

AUTOMOTIVE DI BURSA EFEK INDONESIA.” 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Apakah pengumuman laporan 

keuangan berpengaruh terhadap abnormal return saham pada perusahaan 

automotive di Bursa Efek Indonesia (BEI)?” 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Peristiwa yang dipilih dalam penelitian ini adalah pengumuman laporan 

keuangan tahun 2005 pada perusahaan automotive di BEI. Periode pengamatan 

harga saham untuk menghitung abnormal return saham dilakukan lima hari 

sebelum dan lima hari sesudah tanggal pengumuman. Penelitian ini mengabaikan 

pengaruh yang timbul akibat perubahan tingkat suku bunga, krisis ekonomi, 

keuangan, dan politik sepanjang tahun 2005. 



D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pengumuman laporan keuangan terhadap abnormal return saham pada perusahaan 

automotif di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Investor  

Memberikan tambahan bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat 

keputusan investasi. 

2. Bagi Perusahaan  

Memberikan kontribusi bagi manajer dalam menentukan suatu alat 

pengukuran kinerja perusahaan. 

3. Bagi Peneliti 

Menjadi tambahan bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan 

penelitian dalam bidang pasar modal. 

 


