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Abstract 

The purpose of this research is to analyse the phenomenon on market responses around announcement of financial 

statement. Market response that occurs can be identified from Trading Volume Activity (TVA) and abnormal return (CAR). 

Research executed by the event study methodology with windows period for 5 days before and 5 days after announcement of 

financial statements. Population of tis study is all of company included LQ-45 index in the Indonesia Stock Exchange (IDX) 

during 2009-2014. Based on purposive sampling, 102 companies years observation were selected. Hypothesis testing is 

executed with paired samples t-test. The results showed, there is a significant difference response on Trading Volume 

Activity (TVA) and abnormal return (CAR) for 5 days before and 5 days after theannouncement of financial statement.  
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1. PENDAHULUAN 

Investasi menjadi pertimbangan penting bagi masyarakat. Hal ini karena keputusan untuk melakukan 

investasi akan mempengaruhi taraf kehidupan masyarakat. Selain itu, nilai dari suatu investasi diharapkan akan 

terus meningkat setiap tahunnya. Saat ini terdapat banyak wadah yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk 

berinvestasi dan salah satu wadah yang mulai dilirik saat ini adalah pasar modal.  

Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang 

yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri (Tjiptono dan Hendy, 2001: 1). 

Fokus utama dalam pasar modal adalah kegiatan investasi yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan harapan adanya tingkat pengembalian dari investasi tersebut di masa yang akan datang. Untuk 

mengajak masyarakat agar mau  berinvestasi di pasar modal, pasar modal haruslah menyediakan informasi yang 

mudah untuk diperoleh investor mengenai kegiatan dan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga investor 

dapat memilih perusahaan yang dianggap memiliki prospek paling baik. Informasi yang diumumkan dapat 

berupa fakta yang terjadi di dalam perusahaan.  Fakta mengenai aktifitas operasional, kondisi dan posisi 

perusahaan  terdapat di dalam laporan keuangan yang diumumkan perusahaan. 

Laporan keuangan adalah sumber informasi utama yang lebih akurat, lengkap, dan relevan mengenai 

kinerja perusahaan yang terdiri dari 5 jenis yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan 

modal dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi salah satu informasi yang sangat ditunggu 

oleh para investor baik investor tetap ataupun investor pemula. Laporan keuangan dijadikan sarana yang penting 

bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik (Muhammad, 2006: 128). Selain itu, 

laporan keuangan sangat berguna bagi investor dalam menentukan keputusan investasi yang terbaik dan paling 

menguntungkan (Eduardus, 2010: 365). Bagi para investor, informasi laporan keuangan yang diterbitkan 

perusahaan merupakan salah satu informasi yang paling mudah dan paling murah didapatkan jika dibandingkan 

dengan informasi lain (Eduardus, 2010: 365).  

Penelitian terhadap peristiwa diumumkannya laporan keuangan dianggap penting karena banyaknya 

informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat 

memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 
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tindakan di pasar modal. Dengan memanfaatkan informasi laporan keuangan investor akan dapat 

memaksimalkan kepuasannya dalam melakukan investasi. 

Pasar yang menggunakan informasi tersebut akan memberikan respon terhadap perusahaan. Baik 

tidaknya respon pasar terhadap informasi yang tersedia akan terlihat dari perbedaan yang terjadi pada Trading 

Volume Activity (aktivitas volume perdagangan) dan stock price (harga saham) perusahaan. 

Aktivitas volume perdagangan merupakan perbandingan antara jumlah lembar saham suatu perusahaan 

yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan total jumlah lembar saham perusahaan yang beredar atau 

tercatat di BEI pada waktu yang sama (Erni, et al., 2005). Aktivitas volume perdagangan ini memperlihatkan 

tingkat likuiditas saham di pasar modal. Semakin tinggi aktivitas perdagangan saham memberikan informasi 

bahwa saham perusahaan tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Sedangkan harga saham akan 

mewakili nilai dari suatu perusahaan jika pasar modal tersebut dalam keadaan efisien. 

Respon pasar yang dilihat dari harga saham yang bersangkutan dapat diukur dengan melihat abnormal 

return (Mustakini, 2005 dalam Adriel dan Njo, 2013). Abnormal return diartikan sebagai selisih antara return 

aktual (actual return) denganreturn yang diharapkan (expected return) yang dapat terjadi sebelum informasi 

resmi diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi (leakage of information) sesudah informasi diterbitkan 

(Muhammad, 2006: 275). Abnormal return menjadi indikator penting untuk mengukur efisiensi suatu pasar 

modal.Jika harga sekuritas atau saham telah mencerminkan seluruh informasi yang ada, maka expected return 

atas suatu harga saham relatif akan sama dengan return aktualnya.  

Pasar modal efisien berkaitan dengan suatu sistem informasi, dimana harga saham secara penuh 

merefleksikan semua informasi tersebut (Eduardus, 2001: 112). Dalam pasar yang efisien, harga saham 

merespon dengan cepat informasi yang akurat dan relevan. Harga saham akan mengandung seluruh informasi 

baru tersebut sehingga tidak ada investor yang akan memperoleh abnormal return.  

Pasar modal Indonesia memiliki enam jenis indeks dan salah satunya adalah indeks LQ-45. Indeks LQ-

45 adalah indeks yang terdiri dari 45 saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan likuiditas yang tinggi dan 

kapitalisasi pasar yang besar serta lolos seleksi beberapa kriteria pemilihan (Eduardus, 2010: 37). Penelitian 

pada indeks LQ-45 dianggap lebih tepat karena volume perdagangan pada indeks LQ-45 lebih aktif 

dibandingkan perusahaan lain. Aktivitas perdagangan yang aktif akan menunjukkan semakin diminatinya saham 

tersebut dan mempengaruhi harga saham yang akan menimbulkan abnormal return sehingga pengamatan yang 

dilakukan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ada atau tidaknya perbedaan respon pasar 

sebelum dan sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan perusahaan. Respon pasar yang terjadi dilihat dari 

aktivitas volume perdagangan (TVA) dan harga saham yang diukur dari abnormal return. 

 

 

2. TELAAH LITERATUR DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Event study merupakan bentuk studi yang menguji efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat (semi 

stong form). Secara spesifik event study dilakukan untuk menyelidiki respon pasar terhadap pengumuman atas 

suatu peristiwa (Eduardus, 2010: 565). Peristiwa yang diumumkan tersebut merupakan sinyal yang dapat 

dimanfaatkan oleh investor dalam melakukan investasi. Sinyal ini dikenal dengan konsep signaling theory. 

Signaling theory dapat diartikan sebagai teori yang membahas tentang naik turunnya harga di pasar 

sehingga akan memberi pengaruh pada pengambilan keputusan investor (Irham, 2013: 100). Teori ini 

mengajarkan bahwa action convey information atau setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan akan 

memiliki kandungan informasi (Lukas, 2008: 6). Signaling theory juga menjelaskan bagaimana para investor 

mendapatkan jumlah informasi yang sama dengan para manajer tentang prospek perusahaan atau terbentuknya 

symmetric information di pasar.  

Salah satu informasi yang sangat penting bagi investor adalah laporan keuangan yang diumumkan 

perusahaan secara periodik (Muhammad, 2006: 128). Laporan keuangan merupakan sarana yang mudah untuk 

dipahami dan dapat digunakan oleh pasar yang tertarik untuk melakukan investasi saham.Laporan keuangan 

juga dijadikan alat penghubungaktivitas operasional perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan di luar 

perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan 

informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil tindakan di pasar modal. Sesuai 

ketentuan pasar modal dalam UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 serta dipertegas oleh Keputusan Ketua 

Bapepam dan Lembaga Keuangan tahun 2011, perusahaan wajib mempublikasikan laporan keuangan akhir 

tahun dan tengah tahun kepada publik sebagai bagian keterbukaan informasi. Untuk laporan keuangan tahunan, 

setiap emiten diberi tenggang waktu untuk mempublikasikan laporan keuangan dengan batas waktu 90 hari 

sejak tutup buku laporan keuangan. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan memiliki fungsi strategis 

sebagai suatu informasi yang menggambarkan kinerja perusaahan. Laporan keuangan lengkap terbagi lima 

yaitu: neraca (Balance Sheet), laporan laba-rugi (Incoming Statement), laporan arus kas (Cash Flow Statement), 

laporan perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. 
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Pasar modal yang efisien adalah pasar dimana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah 

mencerminkan semua informasi yang tersedia (Eduardus, 2010: 219). Semakin cepat informasi baru tercermin 

pada harga sekuritas, semakin efisiensi pasar modal tersebut. Dalam hal ini, informasi yang diketahui bukan saja 

mengacu pada informasi masa lalu tetapi juga informasi saat ini yang diterima oleh pasar (seperti laporan 

keuangan, pemecahan saham dan deviden) dan informasi dalaman (Irham, 2013: 261). Efficiency Market 

Hypothesis (EMH) adalah teori yang meyatakan bahwa dalam pasar bebas dengan persaingan dalam 

memperoleh keuntungan, semua informasi pengetahuan dan perkiraan direfleksikan secara akurat dalam harga 

pasar (Irham, 2013: 261). Hipotesis ini dikemukakan oleh Fama (1970) dengan membagi pasar modal ke dalam 

tiga bentuk yaitu: efisien dalam bentuk lemah, efisien dalam bentuk setengah kuat dan efisien dalam bentuk 

kuat. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji efisiensi pasar dalam bentuk setengah kuat.Hipotesis efisiensi 

pasar dalam bentuk setengah kuat menyatakan harga yang terbentuk bukan hanya mencerminkan harga di masa 

lalu, tetapi juga informasi yang dipublikasikan (Irham, 2013: 264). Informasi yang diumumkan tersebut akan 

membentuk respon pasar sebagai tindakan yang diambil oleh investor. 

Respon pasar sebagai suatu sinyal terhadap adanya suatu peristiwa dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan yang tercermin dari perubahan volume perdagangan saham dan harga saham (Budiarto dan 

Baridwan, 1999 dalam Adriel dan Njo, 2013: 102).  Aktivitas volume perdagangan (TVA) merupakan 

perbandingan antara jumlah lembar saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu dengan keseluruhan 

jumlah saham yang diedarkn oleh perusahaan pada waktu yang sama (Erni, et al., 2005). Sedangkan harga 

saham yng terjadi mencerminkan bagaimana tanggapan pasar terhadap perusahaan tersebut. Harga saham yang 

berfluktuasi akan memberikan return saham bagi investor yang melakukan perdagangan. 

Tolak ukur yang digunakan dalam mengukur tingkat return yang diperoleh investor adalah abnormal 

return (Muhammad, 2006: 275). Abnormal return merupakan selisih antara return aktual dan return yang 

diharapkan (expected return) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan (Muhammad, 2006: 275). 

Terdapat atau tidaknya respon pasar dapat tercermin dari aktivitas volume perdagangan yang terjadi. 

Naiknya aktivitas volume perdagangan merupakan tanda adanya kenaikan aktivitas jual beli para investor di 

pasar. Hal ini juga akan menunjukkan semakin diminatinya saham tersebut oleh pasar sehingga akan membawa 

pengaruh terhadap kenaikan harga saham yang akan menimbulkan abnormal return.  

Suad, et al., (1996) dalam Eduardus (2010: 243) menyatakan bahwa laporan keuangan dipergunakan 

oleh investor dalam melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yang terjadi pada hari 

pengumuman laporan keuangan relatif lebih tinggi dibandingkan hari-hari di luar pengumuman. Berdasarkan 

uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis pertama. 

 

Hipotesis 1: Terdapatnya perbedaan respon pasar yang dilihat dari aktivitas volume perdagangan (TVA) 

sebelum dan sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan. 

 

Tri (2010) mengemukakan bahwa pengumuman laporan keuangan per 31 Desember merupakan faktor 

fundamental yang mengandung informasi bagi investor yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan 

Cummulative Abnormal Return (CAR) yang signifikan. Abnormal return merupakan alat ukur dalam mengukur 

respon pasar yang dilihat dari harga saham. Suatu hipotesis pasar modal mengatakan bahwa pasar yang efisien 

akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi laporan keuangan. Dalam pasar yang efisien, perubahan 

abnormal return mencerminkan bahwa informasi tersebut digunakan secara relevan. Dengan melihat uraian di 

atas, dapat dirumuskan hipotesis kedua. 

 

Hipotesis 2: Terdapatnya perbedaan respon pasar yang dilihat dari abnormal return sebelum dan sesudah 

tanggal pengumuman laporan keuangan. 

 

 

3. METODE PENELITIAN  

3.1 Sampel dan Pengumpulan Data                     

Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-

45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai dari periode Februari-Juli 2009 sampai periode Februari-Juli 2014. 

Sampel dalam penelitian dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan secara tidak 

acak yang disesuaikan dengan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu: (1) Perusahaan yang terdaftar di 

BEI dalam tahun 2009 -2014, (2) Perusahaan yang mengumumkan laporan keuangan selama tahun observasi, 

(3) Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara aktif di BEI, (4) Perusahaan yang secara berturut-turut 

masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 di BEI. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka diperoleh 17 perusahaan yang akan dijadikan sampel selama tahun 

pengamatan yaitu dari tahun 2009 sampai 2014. Dengan demikian total sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 102 perusahaan selama tahun observasi. 
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Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari situs resmi BEI dan situs 

keuangan lainnya.Selain itu, data tergolong dalam pooling data yaitu gabungan antara data time series dan cross 

section. Sumber data yang diperoleh dari situs-situs resmi BEI (IDX), dan situs keuangan lainnya seperti: 

finance yahoo, saham ok,dunia investasi dan Pojok BEI Cabang Padang.Peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi, yaitu dengan mencatat dan mengumpulkan senua data yang berhubungan dengan respon pasar 

untuk peristiwa pengumuman laporan keuangan. 

Penelitian ini menggunakan metodologi event study (studi peristiwa) yang merupakan studi yang 

mempelajari pengaruh suatu peristiwa terhadap harga saham di pasar. Metode ini membutuhkan windows 

period.Dalam penelitian ini, windows period yang digunakan adalah 10 hari yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah peristiwa pengumuman laporan keuangan.Untuk peristiwa pengumuman laporan keuangan, windows 

period ini dipilih karena jika terlalu sempit respon pasar yang diamati tidak dapat menjelaskan keterkaitan 

dengan peristiwa, jika windows period terlalu lebar, kemungkinan akan ada faktor makro, kebijakan pemerintah, 

ataupun corporate action lainnya yang akan mempengaruhi respon pasar.  

Pengujian event study dengan peristiwa berpasangan menggunakan uji beda dengan metode statistik 

parametrik paired sample t-test. Metode ini dapat digunakan jika data yang akan ditelititelah terdistribusi secara 

normal. Untuk mengetahui data yang akan diteliti telah terdistribusi normal atau tidak digunakan one sample 

Kolmogorof Smirnof-test. Alat uji ini dipilih karena memiliki power of test yang paling tinggi dari pada alat uji 

lainnya (Indah, 2006). Data terdistribusi normal jika angka signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi yang 

ditetapkan (0,05). 

 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

a. Aktivitas Volume Perdagangan (TVA) 

Aktivitas volume perdagangan (TVA) merupakan perbandingan antara jumlah saham yang 

diperdagangkan di bursa pada waktu tertentu dengan total jumlah saham yang diedarkan oleh perusahaan pada 

waktu tersebut. 

 

    
                                      

                               
 

 

b. Abnormal Return 

Abnormalreturn merupakan selisih antara return aktual dengan expected return. 

 

)( ititit RERAR 
 

 

Untuk memperoleh abnormal return setiap saham, terlebih dahulu dihitung dua jenis return berikut: 

a. Return Aktual 

Return aktual merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang 

relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus (Irham, 2013: 86). 
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b. Expected Return 

Expected return yaitu return yang diharapkan akan diperoleh investor dimasa yang akan datang. 

Expected return dihitung dengan menggunakan market model. Model ini digunakan karena merupakan 

model yang lebih canggih yaitu dengan menggambarkan hubungan antara saham dengan pasar ke dalam 

persamaan regresi sederhana antara return saham dan return pasar. Selain itu metode ini juga 

memperhitungkan faktor resiko dalam perhitungannya. 

miiit RRE  )(
 

 

Keterangan: 

E(Rit) =return saham yang diharapkan 

αi = intercept untuk sekuritas i 

βi =koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas i 

 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Statistik Deskriptif 

Berdasarkan tabel 1 berikut, terlihat bahwa jumlah sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah 102 

sampel. Hasil ini diperoleh dari 17 perusahaan yang diobservasi selama 6 tahun. 

http://www.sahamok.com/
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Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif 

 N Mean SD Min Max 

TVA (t-5) 102 ,0018 ,0036 ,0001 ,0315 

TVA (t+5) 102 ,0020 ,0032 ,0001 ,0265 

CAR (t-5) 102 -,0012 ,0061 -,015 ,021 

CAR (t+5) 102 ,0013 ,0065 -,019 ,017 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21, 2014 

 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data 

 Average TVA Abnormal Return (CAR) 

t-5 t+5 t-5 t+5 

N 102 102 102 102 

Mean ,0018 ,0019 -,0012 ,0013 

SD ,0036 ,0032 ,0061 ,0065 

Absolute ,342 ,325 ,051 ,060 

Positive ,342 ,325 ,051 ,044 

Negative -,314 -,281 -,043 -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z 3,452 3,279 ,513 ,602 

Asymp. Sig. ,000 ,000 ,955 ,861 

Sumber : data diolah dengan SPSS 21, 2014 

 

4.2 Uji Prasyarat Analisis (Uji Normalitas) 

Uji beda dua sampel berpasangan dengan metode statistik parametrik paired sample t-test 

mensyaratkan data-data yang akan diuji harus terdistribusi secara normal. Dalam pengujian normalitas data 

dengan one sample Kolmogorof Smirnof-test yang terdapat dalam tabel 2 terlihat bahwa data aktivitas volume 

perdagangan (TVA) tidak terdistribusi normal (nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang diperoleh lebih kecil 

dibandingkan taraf signifikansi yang ditetapkan yaitu 0,05). Sedangkan untuk abnormal return (CAR) terlihat 

bahwa data telah terdistribusi secara normal (0,955 dan 0,861 lebih besar dari 0,05). Untuk itu, agar metode 

dapat menggunakan metode analisis yang sama maka data aktivitas volume perdagangan tersebut dapat 

dinormalkan dengan melakukan transformasi data ke dalam bentuk aritmatika lain yang salah satunya adalah ln 

(anti logaritma). Hasil uji normalitas data dengan trasformasi data TVA terdapat dalam tabel 3. 

Setelah dilakukan trasformasi data aktivitas volume perdagangan ke dalam bentuk aritmatika ln (anti 

logaritma), maka terlihat bahwa nilai signifikansi dari aktivitas volume perdagangan dan abnormal return lebih 

besar dari taraf signifikansi yang ditetapkan (0,05). Sehingga data-data tersebut dapat diuji dengan paired 

sample t-test. 

 
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi TVA 

 
Average TVA 

Abnormal Return 

(CAR) 

t-5 t+5 t-5 t+5 

N 102 102 102 102 

Mean -6,8331 -6,7067 -,0012 ,0013 

SD ,9079 ,88556 ,0061 ,0065 

Absolute ,109 ,106 ,051 ,060 

Positive ,109 ,106 ,051 ,044 

Negative -,067 -,066 -,043 -,060 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,098 1,072 ,513 ,602 

Asymp. Sig. ,180 ,201 ,955 ,861 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21, 2014 

 

4.3 Uji Beda Dua Sampel Berpasangan  

Pengujian dalam penelitian ini menggunakan windows period 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

peristiwa pengumuman laporan keuangan karena penelitian ini tergolong ke dalam kategori event study. Tabel 4 

memperlihatkan hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap variabel-variabel dengan menggunakan 

paired sample t-test. 
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Tabel 4. Hasil Paired Sample t-test 

 Mean SD t Df Sig. 

Ln TVA -,126 ,515 -2,481 101 ,015 

Abnormal 

Return (CAR) 
-,003 ,012 -2,038 101 ,044 

Sumber: data diolah dengan SPSS 21, 2014 
 

4.4 Aktivitas Volume Perdagangan (TVA) 

Signifikan atau tidaknya data dapat dilihat dengan membandingkan nilai thitung dengan nilai ttabel atau 

membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan (α). Jika nilai thitung>ttabel  atau 

nilai signifikansi < α maka data tersebut signifikan sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, dan sebaliknya. Hasil 

pengujian hipotesis yang dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 21,  menunjukkan bahwa nilai thitung diperoleh 

sebesar 2,481 dengan tingkat probabilitas atau signifikansi sebesar 0,015. Nilai thitung ini lebih besar dari nilai 

ttabel (2,481 > 1,660) dan nilai signifikansinya lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditetapkan (α = 0,05). 

 

Abnormal Return  

Nilai thitung dari uji yang dilakukan berada pada angka 2,038 dengan tingkat probabilitas atau 

signifikansi sebesar 0,044. Jika dibandingkan dengan nilai ttabel,nilai thitung yang diperoleh lebih besar daripada 

nilai ttabel yang tertera di dalam tabel statistik (2,038 > 1,660). Selain itu, juga bisa digunakan informasi nilai 

signifikansi dan membandingkannya dengan taraf signifikansi (0,05). Nilai signifikansi menunjukkan angka 

yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang telah ditetapkan (0,044 < 0,05). 

 

Aktivitas Volume Perdagangan (TVA) 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa terdapat perbedaan aktivitas volume perdagangan antara sebelum 

dengan sesudah dilakukannya pengumuman laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis H1 

yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu terdapat perbedaan respon pasar yang dilihat dari aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan.Terdapatnya perbedaan tersebut 

menjelaskanbahwa laporan keuangan perusahaan mengandung informasi yang dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan.Informasi tersebut mendapatkan respon positif dari pasar yang 

terlihat dari kenaikan rata-rata aktivitas volume perdagangan setelah peristiwa pengumuman. Kenaikan aktivitas 

volume perdagangan terjadi karena adanya kenaikan aktivitas jual-beli.Investor yang percaya bahwa pasar 

modal dalam keadaan inefisien akan secara aktif melakukan analisis fundamental guna mengetahui prospek 

saham tersebut di masa yang akan datang. Adanya respon tersebut dengan signaling theory yang menyatakan 

bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh perusahaan mengandung informasi yang bisa dimanfaatkan (Lukas, 

2008: 6) 

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Suad et al. (1996) dalam Eduardus (2010: 243) yaitu 

kegiatan perdagangan pada hari pengumuman laporan keuangan lebih tinggi dibandingkan hari lainnya.Hal ini 

memberikan bukti bahwa laporan keuangan dipergunakan oleh para investor sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, hasil penelitian juga konsisten 

dengan penelitian oleh Adriel dan Njo (2013) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan volume perdagangan 

sebelum dan sesudah pengumuman laporan keuangan pada kelompok saham large cap dan mid cap. 

 

Abnormal Return  

  Berdasarkan pengujian yang dilakukan dengan bantuan SPSS 21, hasil penelitian ini terbukti menerima 

H2 yaitu terdapat perbedaan respon pasar yang dilihat dari abnormal return(CAR)sebelum dan sesudah tanggal 

pengumuman laporan keuangan. Dalam teori Efficient Market Hypothesis (EMH) dalam bentuk setengah kuat 

yang dikemukakan oleh Fama (1970), diketahui bahwa seluruh informasi yang tersedia baik itu informasi 

historis (harga saham dan volume perdagangan masa lalu) ataupun informasi yang diumumkan di pasar telah 

tercermin dalam harga saham sehingga tidak adanya investor yang akan mampu mendapatkan abnormal return. 

Namun berdasarkan hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa harga saham tidak mencerminkan keseluruhan 

informasi yang diumumkan sehingga masih adanya investor yang memperoleh abnormal return. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan tingkat informasi yang diperoleh oleh para investor atau terbentuknya 

asymmetry information di pasar. Investor yang percaya bahwa pasar modal Indonesia berada dalam kondisi 

inefisien dan memperoleh informasi ini akan menerapkan strategi perdagangan aktif agar mendapatkan return 

yang lebih besar dibandingkan dengan return pasar. 

Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian oleh Tri (2010) yang mengemukakan adanya hasil 

yang signifikan dari abnormal return yang diteliti dengan cumulative abnormal return (CAR) sebagai bukti 

bahwa pengumuman laporan keuangan per 31 Desember merupakan faktor fundamental yang mempunyai 

kandungan informasi bagi investor. 
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5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) 

terdapat perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan (TVA) yang terjadi baik sebelum dan 

sesudah tanggal pengumuman laporan keuangan, (2) secara statistik, abnormal return menunjukkan hasil yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman laporan keuangan. Hal ini disebabkan pasar mendapatkan 

jumlah informasi yang tidak sama atau adanya asymmetric information karena adanya investor yang 

memperoleh abnormal return. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pasar memberikan respon positif 

karena adanya pengumuman laporan keuangan yang dilakukan perusahaan yang secara konsisten masuk dalam 

indeks LQ-45 di tahun 2009-2014. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan maka dapat dikemukakan beberapa saran bagi 

para pelaku pasar, terutama investor atau calon investor diharapkan dapat menganalisis laporan keuangan 

perusahaan yang akan digunakan sebagai wadah berinvestasi. Selain itu, disarankan agar investortetap aktif 

dalam mencari informasi sehingga investor bisa memaksimalkan keuntungannya. 

 Bagi penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi di 

bidang yang sama untuk dikembangkan atau diperbaiki pada penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya,misalnya dengan meneliti tidak hanya pada peristiwa pengumuman laporan keuangan tahunan tetapi 

juga pada peristiwa-peristiwa lainnya yang akan memberikan informasi kepada investor sebagai referensi dalam 

menentukan keputusan investasi. 
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