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ABSTRACT 

  

Publicity of annual financial statement is the duty of every company that has been 
listed in BEI in order to inform the investor about company’s last condition. The purpose of 
this research is to analyze the differences of stock price, and trading volume activity before 
and after the publicity of annual financial statements audited.  

This research used descriptive comparative method to observe stock price, publicity 
of annual financial statement, and trading volume activity within one, three, five, and seven 
days before and after event date. There are 15 sample for 2010, 16 sample for 2011 and 19 
sample for 2012 that used for this research. They are annual financial statement of the 
banking companies which publicity of annual financial statement within 2010 up to 2012 and 
which have been listed in BEI. 

Results of the research based on Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test to stock 
price show that there are no significant differences of stock price, publicity of annual financial 
statement, and price stock from pre and post at t-1 with t+1, t-3 with t+3, and t-5 with t+5 
publicity of annual financial statement but there are significant differences of stock price, 
publicity of annual financial statement, and price stock from pre and post at t-7 with t+7 
publicity of annual financial statement. Results of the study based on Wilcoxon matched-
pairs signed-ranks test to trading volume activity that there are no significant differences of 
publicity of annual financial statement, and trading volume activity from pre and post at t-1 
with t+1, t-3 with t+3, t-5 with t+5, and t-7 with t+7 publicity of annual financial statement. 
 

Keywords : Stock Price, Trading Volume Activity (TVA), Event Study, Banking, Financial 
Report.  
 

I.  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Salah satu media alternatif yang digunakan oleh para investor atau para penanam 
modal atau investasi adalah pasar modal. Pasar modal merupakan jaringan tatanan yang 
memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan financial assets (dan hutang) 
pada saat yang sama, memungkinkan investor untuk mengubah dan meyesuaikan portofolio 
investasi (Panji Anoraga & Puji Pakarti, 2003). Yang melakukan atau menanamkan 
investasinya dalam pasar modal tidak hanya dari masyarakat pribadi atau perorangan tetapi 
juga dari perusahaan atau institusi.  

Investor memerlukan sejumlah informasi yang berkaitan dengan dinamika harga saham 
agar dapat mengambil keputusan tentang saham yang layak dipilih. Investor memiliki 
sensitivitas terhadap informasi yang tersedia di pasar dan memiliki pengaruh terhadap pasar 
modal (Evelyn Hendriana, 2003). Informasi yang dimaksud oleh investor adalah informasi 
yang memiliki value atau nilai yang berhubungan dengan pasar modal itu sendiri. Dalam 
pengambilan keputusan investasi, investor memerlukan informasi yang akurat karena 
keputusan tersebut menyangkut alokasi modal dan mempengaruhi perekonomian secara 
keseluruhan. Pengumuman informasi yang secara rutin dilakukan oleh perusahaan kepada 
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publik atau masyarakat dimaksudkan untuk mengurangi terjadinya asymmetry information, 
dimana memiliki dua bentuk yaitu adverse selection dan moral hazard. 

Menurut Foster (1986) ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi kandungan 
informasi dari suatu pengumuman informasi yang dilakukan oleh perusahaan. Faktor 
pertama yaitu adanya ekspektasi pasar terhadap kandungan dan timing dari pengumuman 
informasi tersebut karena ekspektasi pasar dipengaruhi oleh adanya ketersediaan sumber 
informasi yang bersaing. Faktor kedua adalah adanya implikasi dari pengumuman informasi 
tersebut distribusi return sekuritas/saham perusahaan tersebut di masa depan. Faktor 
terakhir yaitu kredibilitas dari sumber informasi tersebut.  

Ada banyak informasi yang diperlukan oleh investor dalam proses pengambilan 
keputusan investasi khususnya informasi yang relavan dengan kondisi pasar modal dan 
kondisi perusahaan. Informasi yang relevan dapat investor peroleh melalui pengumuman 
informasi yang dilakukan oleh perusahaan yang mengeluarkan Laporan Keuangan 
tahunannya. Karena dari laporan keuangan tahunan dari perusahaan tersebut memuat 
berbagai informasi yang menyangkut kinerja keuangan perusahaan pada periode dan waktu 
tertentu yang jika dipublikasikan akan dapat mempengaruhi keputusan dan keyakinan 
investor terhadap perusahaan tersebut. Informasi yang tersedia di publik juga ikut 
mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh investor. Tindakan yang diambil oleh 
investor akan tercermin dari adanya perubahan harga saham dan volume perdagangan 
saham yang terjadi setelah adanya publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan.  

Informasi yang tersedia di publik juga ikut mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan oleh investor. Tindakan yang diambil oleh investor akan tercermin dari adanya 
perubahan harga saham dan volume perdagangan saham yang terjadi setelah adanya 
publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan. Perubahan pada harga saham yang 
diperjualbelikan di bursa efek akan selalu dipengaruhi oleh ada tidaknya informasi baru yang 
relevan terhadap harga saham tersebut. Informasi yang mempengaruhi harga saham itu 
tidak hanya dari informasi yang telah dipublikasikan seperti Laporan Keuangan Tahunan 
Perusahaan maupun informasi yang tidak dipublikasikan oleh perusahaan.  

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai Perbandingan harga saham dan volume Perdagangan saham sebelum 
dan sesudah publikasi Laporan keuangan pada periode 2010 sampai 2012. 

1.2. Pembatasan Masalah 

Pembatasan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah : 
1. Objek penelititan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh instansi 

perbankan yang terdaftar atau tercatat di BEI pada periode tahun 2010 – 2012 agar 
lebih terarah.  

2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanggal publikasi laporan 
keuangan, harga saham dan volume perdagangan saham. Dimana volume 
perdagangan saham yang akan diukur dalam bentuk Trading Volume Activity (TVA). 

3. Masa penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menganalisa pengaruh publikasi 
laporan keuangan perusahaan terhadap harga saham dan volume perdagangan 
saham adalah satu, tiga, lima dan tujuh hari sebelum publikasi, saat publikasi dan 
satu, tiga, lima dan tujuh hari setelah publikasi laporan keuangan perusahaan. 

4. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif. 

1.3. Perumusan Masalah 

Bedasarkan latar beakang masalah di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam 
penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat perbedaan harga saham antara periode sebelum dan setelah 
tanggal publikasi laporan keuangan? 

2. Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham antara periode sebelum 
dan setelah tanggal publikasi laporan keuangan? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan yaitu, untuk melihat ada atau tidak adanya perbedaan 
harga saham dan volume perdagangan saham antara periode sebelum dan setelah tanggal 
publikasi laporan keuangan tahunan. 

II. LANDASAN TEORI 

2.1 Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Menurut Sri Sulistyanto (2008), teori sinyal (signaling theory) digunakan untuk 
menjelaskan bahwa pada dasarnya laporan keuangan dimanfaatkan perusahaan untuk 
member sinyal positif maupun negatif kepada pemakainya. menyatakan bahwa Teori sinyal 
menurut Brigham & Daves (2012) jika manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar 
modal, maka umumnya pasar akan merespon informasi tersebut sebagai sinyal terhadap 
adanya event tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari 
perubahan harga dan volume perdagangan saham yang terjadi. 

Sedangkan menurut Michael Hendrawijaya (2009), prinsip dari Signaling Theory adalah 
setiap tindakan pasti mengandung informasi yang dikarenakan adanya asymmetric 
information. Dimana asymmetric information merupakan kondisi dimana suatu pihak 
memiliki informasi yang lebih banyak dari pihak yang lain. Informasi yang telah diterima 
tersebut akan direspon secara berbeda-beda oleh para investor. Sinyal yang dikirimkan oleh 
perusahaan yang memiliki kondisi fundamental yang baik dan terpecaya akan direspon 
dengan baik pula oleh para investor dan menjadi sinyal yang berkualitas. Sedangkan sinyal 
yang dikirimkan oleh perusahaan yang memiliki kondisi fundamental yang kurang baik dan 
kurang terpercaya tidak dapat menyamai sinyal yang telah dikirim oleh perusahaan yang 
memiliki fundamental yang baik dan terpercaya.  

2.2 Event Study 

Menurut Bodie, Kane & Marcus (2011) event study menjelaskan tentang teknik 
penelitian keuangan empiris yang memungkinkan pengamat untuk menilai dampak dari 
peristiwa tertentu terhadap harga saham suatu perusahaan. Menurut Eduardus Tandelilin 
(2010), Tujuan Studi Peristiwa adalah berusaha untuk mendeteksi respon pasar terhadap 
suatu peristiwa yang dipublikasikan. Respon pasar tergantung dari kandungan informasi 
yang melekat dalam suatu peristiwa yang diduga berdampak pada aliran kas perusahaan di 
masa datang. 

Menurut Eduardus Tandelilin (2010), peristiwa yang menjadi fokus penelitian dapat 
dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, antara lain yang sering djumpai dalam studi 
peristiwa adalah : 

1. Peristiwa konvensional 
2. Peristiwa kluster 
3. Peristiwa yang tak terduga 
4. Peristiwa yang bersifat relevan dan berurutan 

Menurut Etikah Kryani dan Adler H. Manurung (2006) terdapat beberapa asumsi yang 
diterapkan ketika melakukan event study, antara lain sebagai berikut : 

1. Pasar efisien, yaitu harga saham dapat mencerminkan semua informasi yang 
relevan. 

2. Event tidak diantisipasi, yaitu pasar tidak memiliki atas suatu event. Pelaku pasar 
hanya dapat mengetahui informasi dari pengumuman pada media masa. 

3. Tidak ada confounding effect, yaitu pengukuran reaksi pasar seharusnya karena 
pengaruh suatu event saja. Adanya pengaruh dari event lain akan menjadikan hasil 
penelitian tidak akurat. Oleh karena itu faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 
perubahan harga saham harus dikeluarkan. 
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2.3 Hipotesis Pasar Efisien 

Menurut Fama (1970) pasar efiesn adalah apabila tidak seorang investor pun baik 
individual maupun institusi yang akan mampu memperoleh abnormal return, setelah 
disesuaikan dengan resiko dan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Pasar Efisien 
adalah dimana harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari seluruh 
informasi yang ada di pasar. Dalam pasar yang efisien, harga sekuritas mencerminkan 
informasi yang tersedia sehingga dapat menawarkan hasil yang diharapkan yang sesuai 
dengan tingkat risiko.  

Menurut Haugen (2001) membagi kelompok informasi menjadi 3 (tiga),yang masing 
masing kelompok informasi tersebut mencerminkan sejauhmana tingkat efisiensi suatu 
pasar  yaitu :  

1. Informasi harga saham masa lalu (Information in past stock prices)  
2. Semua informasi public (all public information) 
3. Semua informasi yang ada termasuk informasi orang dalam (all available information 

including inside or private information).  
Bentuk pasar efisien dapat dikelompokan menjadi ada 3 (tiga) yang dikenal sebagai 

hipotesis pasar efisien (efficient market hypothesis), (Fama 1970)  yaitu :  
1. Hipotesis pasar efisien bentuk lemah (weak form of the efficient market hypothesis), 

bahwa harga-harga saham yang sekarang mencerminkan semua informasi yang ada 
pada cacatan harga dimasa lalu.  

2. Hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat (semi-strong form of the efficient market 
hypothesis) bahwa harga saham tidak hanya mencerminkan harga saham  historis 
tetapi juga  semua informasi yanag ada dipasar.  

3. Hipotesis pasar efisien bentuk kuat (strong form of the efficient market hypothesis) 
bahwa harga-harga saham yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada baik  
informasi publik maupun pribadi. 

2.4 Pasar Modal 

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, pasar modal 
adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, 
Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan 
profesi yang berkaitan dengan Efek. 

Dalam memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan, perusahaan berusaha untuk 
memperjualbelikan aset-aset berupa surat berharga. Surat berharga tersebut tidak dapat 
diperjualbelikan secara bebas tetapi harus melalui sebuah lembaga yaitu pasar modal.  

Menurut Dahlan Siamat (2005), Instrumen pasar modal adalah semua surat-surat 
berharga (efek) yang umum diperjualbelikan melalui pasar modal seperti : Saham atau 
stock, Obligasi, Rights, Warrants, Opsi, Reksadana, Sekuritas kredit, dan lain-lainnya yang 
ditetapkan oleh Bapepam. 

Menurut RL. Hagin dalam buku Panji dan Puji (2003), risiko-risiko yang dihadapi oleh 
investor antara lain : Risiko daya beli (purchasing power risk), Risiko bisnis (business risk), 
Risiko tingkat bunga (Interest Rate Risk), Risiko likuiditas (Likuidity risk), Investment risk. 

2.5 Saham 

Menurut Dahlan Siamat (2005) saham atau stock merupakan surat bukti atau tanda 
kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas dan sering juga disebut dengan 
shares. Saham diterbitkan dengan cara atas nama atau atas unjuk. Saham juga dibedakan 
menjadi dua yaitu saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferred stock). 
Saham biasa atau common stock dapat dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain : 
Saham Unggul (blue chips), Growth stocks, Emerging Growth stocks, Income stocks, 
Cyclical stocks, Defensive stock, dan Speculative stocks. 
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2.6 Harga Saham 

Beever dalam Eleonora dan Ihsanul (2006) mengatakan hubungan antara harga dan 
informasi adalah bahwa harga surat berharga berperilaku seolah-olah para pelaku pasar 
modal melihat isyarat dari informasi tersebut. Jika harga harga memiliki sifat seperti ini harga 
tersebut sepenuhnya mencerminkan system informasi tersebut. Harga saham yang terdapat 
dalam pasar modal akan selalu mengalami perubahan baik naik maupun turun sehingga 
para investor harus jeli dalam melakukan pemilihan saham perusahaan. Menurut Michael 
(2009), ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi perubahan harga saham, antara lain: 
harapan investor terhadap tingkat pendapatan deviden saham perusahaan tersebut di masa 
depan, tingkat pendapatan dari perusahaan, dan juga kondisi perekonomian. Adanya faktor-
faktor yang ikut mempengaruhi perubahan harga saham, terlihat jelas bahwa informasi yang 
relevan yang sangat dibutuhkan oleh para investor dalam rangka memilih saham 
perusahaan yang baik yang akan diinvestasikan. Perubahan yang terjadi atas harga saham 
juga ikut mempengaruhi volume perdagangan sahamnya. 

2.7 Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan saham dapat diartikan sebagai jumlah lebar saham yang 
diperdagangkan pada hari tertentu Abdul dan Nasuhi (2000) dalam Sri Dwi (2008). 
Perdagangan suatu saham yang aktif yaitu dengan volume perdagangan yang besar, 
menunjukkan bahwa saham tersebut digemari oleh para investor yang berarti saham 
tersebut cepat diperdagangkan. Dengan demikian semakin aktif perdagangan suatu saham 
atau semakin besar volume perdagangan suatu saham maka akan semakin rendah biaya 
kepemilikan saham tersbut yang berarti akan mempersempit bid-ask spread saham 
tersebut.  

Menurut I Gusti (2010), volume perdagangan saham merupakan salah satu indikator 
yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap kejadian atau informasi yang 
berkaitan dengan suatu saham. Perubahan volume perdagangan saham dapat diukur 
dangan aktifitas volume perdagangan saham atau Trading Volume Activity (TVA), dimana 
TVA merupakan perbandingan antara jumlah saham yang diperdagangkan pada waktu 
tertentu dengan jumlah perusahaan yang beredar pada periode tertentu. 

2.8 Laporan Keuangan 

Menurut PSAK No.1 (Revisi 2009) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur 
dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 
untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi 
keuangan suatu perusahaan yang berguna untuk berbagai pengguna untuk membuat 
keputusan ekonomi. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Revisi 
2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut : 

a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, 
b. Laporan laba rugi komprehensif selama periode, 
c. Laporan perubahan ekuitas selama periode, 
d. Laporan arus kas selama periode, 
e. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), merupakan catatan-catatan penting yang 

berisi informasi yang bertujuan agar pembaca laporan keuangan dapat lebih memahami 
isi laporan keuangan. 

f. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas 
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian 
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dala 
laporan keuangannya. 

2.9 Perbankan 

Menurut Undang - Undang No. 10 tahun 1998 (Perubahan Undang-Undang No. 7 
tentang Perbankan) Pengertian Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 
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masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 
banyak. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998, menurut Kasmir, SE., MM 
(2003) Bank berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu :  

1. Bank umum, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

2. Bank perkreditan rakyat, merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 
konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak 
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.  

Sedangkan menurut Siamat, Dahlan (2005) bank berdasarkan kegiatan operasionalnya, 
terbagi atas 2 (dua) jenis yaitu :  

1. Bank konvensional, adalah bank yang dalam kegiatan operasionalnya menerapkan 
metode bunga.  

2. Bank syariah, adalah bank yang kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip-
prinsip atau ketentuan-ketentuan syariah islam terutama yang menyangkut tata cara 
bermuamalah secara islam. 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan yang berkaitan dengan pasar 
modal terhadap informasi akuntansi dengan memakai pendekatan volume perdagangan 
saham, antara lain : 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Amilin dan Darwanto (2006), Mereka melakukan 

penelitian mengenai pengaruh publikasi laporan arus kas terhadap volume 
perdagangan saham. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan t-test 
dan regresi linier. Hasil penelitian menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan dalam 
volume perdagangan saham 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah publikasi laporan arus 
kas. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Chistianus Manihuruk (2008), Chistianus melakukan 
penelitian untuk mengertahui perbedaan pergerakkan harga saham dan volume 
perdagangan saham antara sebelum dan sesudah pengumuman Laporan Keuangan. 
Metode yang digunakan adalah metode studi peristiwa yaitu metode yang melakukan 
pengamatan pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham selama 1, 3, 5, 
7 dan 10 hari sebelum serta 1, 3, 5, 7 dan 10 hari sesudah pengumuman Laporan 
Keuangan. Hasil dari peneitian ini adalah untuk harga saham pada 1, 3 dan 5 hari 
sebelum dan sesudah publikasi Laporan Keuangan tidak terdapat perbedaan harga 
saham yang signifikan. Tetapi pada 7 dan 10 hari sebelum dan sesudah publikasi 
Laporan Keuangan terdapat perbedaan harga saham yang signifikan. Sedangkan untuk 
hasil volume perdagangan saham pada 1 dan 10 hari sebelum dan sesudah publikasi 
Laporan Keuangan tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang 
signifikan. Tetapi pada 3, 5 dan 7 hari sebelum dan sesudah publikasi Laporan 
Keuangan terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hervi Andita Rahman (2008), dimana Hervi melakukan 
penelitian untuk mengetahui reaksi pasar sebelum dan sesudah publikasi Laporan 
Keuangan pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2004-2006. Hasil 
dari penelitian yang dilakukan oleh Hervi Andita Rahman menunjukkan bahwa tidak 
terdapat perbedaan antara abnormal return, dan volume perdagangan saham dari 3 hari 
sebelum dan 3 hari sesudah publikasi Laporan Keuangan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Mega Handayani (2008) ini meneliti tentang 
Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit terhadap volume 
perdagangan saham LQ-45 periode 2005-2007. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
pada tahun 2005 dan 2006 tidak terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang 
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signifikan pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah publikasi lapran keuangan. 
Sedangkan pada tahun 2007 hasilnya menunjukan terdapat perbedaan volume 
perdagangan saham yang signifikan pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah publikasi 
laporan keuangan. 

 
2.7 Rerangka Penelitian 

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
Kerangka ini bermanfaat guna mempermudah para pembaca dalam memahami maksud 
dari setiap penelitian yang ada. 
 
 

SEBELUM      PUBLIKASI         SESUDAH 
     

 
LAPORAN KEUANGAN 

        
      

 
H1    H1 

 
 
 
  
 
      

H2    H2 
 
       

 

 

 

2.8 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang untuk sementara waktu dianggap 
benar. Selain itu juga, hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti 
sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, 
teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini 
adalah : 

 

Hipotesis 1:  

H1a : Terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara periode 1 hari sebelum 
dengan 1 hari sesudah tanggal publikasi. 

H1b : Terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara periode 3 hari sebelum 
dengan 3 hari sesudah tanggal publikasi. 

H1c : Terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara periode 5 hari sebelum 
dengan 5 hari sesudah tanggal publikasi. 

H1d : Terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara periode 7 hari sebelum 
dengan 7 hari sesudah tanggal publikasi. 

Harga saham sebelum 
pengumuman publikasi 

laporan keuangan 

Harga saham sesudah 
pengumuman publikasi 

laporan keuangan 

Volume perdagangan 
saham sebelum 

pengumuman publikasi 
laporan keuangan 

Volume perdagangan 
saham sesudah 

pengumuman publikasi 
laporan keuangan 
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Hipotesis 2 : 

H2a : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan antara periode 1 
hari sebelum dengan 1 hari sesudah tanggal publikasi. 

H2b : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan antara periode 3 
hari sebelum dengan 3 hari sesudah tanggal publikasi. 

H2c : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan antara periode 5 
hari sebelum dengan 5 hari sesudah tanggal publikasi. 

H2d : Terdapat perbedaan volume perdagangan saham yang signifikan antara periode 7 
hari sebelum dengan 7 hari sesudah tanggal publikasi. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis dan Sumber Data. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari perusahaan-
perusahaan yang melakukan publikasi Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit dan 
yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2012. Data data tersebut 
diantaranya :  

1. Tanggal Publikasi Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit yang digunakan 
sebagai event date (t0). 

2. Harga saham penutupan harian perusahaan yang melakukan publikasi Laporan 
Keuangan Tahunan dalam periode pengamatan, yaitu satu hari, tiga hari, lima hari 
dan tujuh hari sebelum publikasi Laporan Keuangan Tahunan dan satu hari, tiga hari, 
lima hari dan tujuh hari sesudah publikasi Laporan Keuangan Tahunan.  

3. Jumlah saham yang diperdagangkan secara harian.  
4. Jumlah saham yang beredar atau listed share .  
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat time series, yaitu data yang diamati 

selama periode tertentu terhadap objek penelitian. Data diperoleh dari Indonesia Capital 
Market Electronic Library (Indonesia CaMEL) 2010 sampai dengan 2012, situs Dunia 
Investasi (www.duniainvestasi.com) dan  www.idx.co.id.  

3.2  Populasi dan Sampel. 

Pada penelitian ini populasi yang ditetapkan oleh penulis yaitu seluruh Perbankan yang 
tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010, 2011, dan 2012. Teknik 
pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
metode Purposive Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
pertimbangan dan batasan tertentu sehingga sampel yang dipilih relevan dengan tujuan 
penelitian (Luciana dan Lailul, 2006). Kriteria yang digunakan penulis dalam pemilihan 
sampel, yaitu : 

1. Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010 sampai 
dengan 2012. 

2. Perbankan yang telah menerbitkan serta mempublikasikan laporan keuangan 
mereka yang telah diaudit untuk tahun buku 2009, 2010, dan 2011. Tanggal publikasi 
laporan keuangan paling lambat 90 hari setelah periode keuangan berakhir. 

3. Perbankan tersebut tidak menerbitkan atau mempublikasikan informasi akuntansi 
lainnya disekitar tanggal pengujian (1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari disekitar tanggal 
publikasi sebelum maupun sesudah), Menurut Mc Williams & Siegel (1997) dalam 
Rianti Setyawasih (2007) bahwa jarak event window yang panjang itu akan 
menimbulkan dua masalah dalam prakteknya, yaitu:  
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(a). Akan mengurangi kekuatan uji statistik terhadap nilai Zt, selanjutnya reduksi ini 

akan akan mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan tentang 
signifikansi event. Sebaliknya menurut Ryngaert & Netter (1990) dalam Mc 
Williams & Siegel (1997) dalam Rianti Setyawasih (2007), event window yang 
pendek akan menangkap significant effect terhadap event.  

(b). Akan sulit mengisolir event window dari confounding effect. 
Semakin panjang periode penelitian yang digunakan maka semakin banyak juga 

hal yang bisa dilihat, namun hasil kesimpulannya dapat menjadi bias karena 
terpengaruh oleh event lainnya seperti corporate action, isu-isu atau kondisi politik, 
dan lain-lain. 

4. Saham perbankan aktif diperdagangkan pada bursa saham selama periode tahun 
2010 sampai dengan tahun 2012 atau dengan kata lain volume perdagangan saham 
Perusahaan tersebut tidak sama dengan nol. Hal tersebut bertujuan untuk distribusi 
yang lebih terkonsentrasi sehingga akan diperoleh parameter yang lebih efisien serta 
memiliki varians yang lebih kecil (Daniati dan Suhairi,2006). 

5. Harga saham penutupan (closing price) harian perusahaan yang melakukan 
publikasi Laporan Keuangan Tahunan dalam periode pengamatan, yaitu 1, 3, 5, dan 
7 hari baik sebelum maupun sesudah publikasi laporan keuangan. 
Maka setelah dilakukan penyeleksian terhadap populasi agar didapatkan sampel 

yang sesuai dengan kriteria – kriteria yang tersebut diatas, maka pada tahun 2010 diperoleh 
sampel sebanyak 15 sampel Perbankan, untuk tahun 2011 sampel yang didapat yaitu 
sebesar 16 sampel Perbankan dan pada tahun 2012 sampel yang sesuai dengan kriteria 
tersebut sebesar 19 sampel. 

3.3  Metode Pengumpulan Data. 

Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 
data Cross Section yang dalam bentuk data sekunder yaitu berupa daftar perbankan yang 
tercatat (listing) di BEI dari tahun 2010 sampai tahun 2012, tanggal publikasi laporan 
keuangan dan volume perdagangan saham yang beredar serta di perdagangkan di BEI 
pada tahun 2010, 2011, dan 2012.  

Tanggal publikasi laporan keuangan perbankan yang telah diaudit dapat diperoleh dari 
Indonesia Capital Market Electronic Library (Indonesia CaMEL). Setelah tanggal publikasi 
laporan keuangan perbankan tersebut diperoleh dari Indonesia Capital Market Electronic 
Library (Indonesia CaMEL), langkah selanjutnya penulis harus memisahkan perbankan-
perbankan mana saja yang telah terlebih dahulu mempublikasikan laporan keuangannya, 
sehingga data-data tersebutlah yang nantinya digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. 

Selain data-data yang tersebut diatas, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 
data volume saham yang beredar yang di dapat dari situs Bursa Efek Indonesia 
(www.idx.co.id). Sedangkan data-data volume perdagangan saham yang diperdagangkan 
dan harga saham dapat diperoleh dari situs Dunia Investasi (www.duniainvestasi.com). 
Data-data dari volume perdagangan saham yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 
ini yaitu 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari sebelum sampai dengan 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 
hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan tersebut.  

3.4  Metode Analisis Data. 

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test). Pengujian 
penelitian ini menggunakan metode deskripstif komparatif. Alat bantu analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Microsoft Excel serta software 
SPSS 17.0.  
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1. Untuk menguji Hipotesis 1a, 1b, 1c, dan 1d menggunakan analisis uji beda. 
Tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi tanggal publikasi laporan keuangan  
b. Menentukan periode publikasi (event window) 

Penentuan periode publikasi ini dimaksudkan untuk mengukur reaksi dari 
harga saham atas publikasi laporan keuangan. Event Window yang 
digunakan untuk mengetahui reaksi disekitar tangga publikasi yaitu 1 hari, 3 
hari, 5 hari, dan 7 hari sebelum sampai dengan 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 
hari setelah tanggal publikasi laporan keuangan tersebut. 

c. Menghitung rata-rata harga saham : 
Rata-Rata Harga Saham before  =    � Harga Saham before  

 
n 

 
Rata-Rata Harga Saham after  =    � Harga Saham after  

       
n 

 
d. Melakukan hipotesis dengan uji beda menggunakan uji peringkat bertanda 

Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) untuk rata-rata harga 
saham di setiap periode pengamatan (event window). Uji Wilcoxon adalah 
alat uji yang membandingkan antara z-hitung dengan z-tabel pada tingkat 
signifikan � = 0,05, uji dua sisi (two tail test). 
Dimana : H0    : µ1  = µ2  

H1 atau Ha   : µ1  �  µ2 
Dasar pengambilan keputusan, yaitu : 
1. Menggunakan uji z  

Jika z hitung (nilai z output) > z table, maka H0 ditolak atau H1 diterima. 
Jika z hitung (nilai z output) < z table, maka H0 diterima atau H1 ditolak. 

2. Menggunakan probabilitas  
Jika nilai probabilitas > dari 0,05 maka H0 diterima. 
Jika nilai probabilitas < dari 0,05 maka H0 ditolak. 

 
2. Untuk menguji Hipotesis 2a, 2b, 2c, dan 2d menggunakan analisis uji beda. 

Tahapan-tahapan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Identifikasi tanggal publikasi laporan keuangan  
b. Menentukan periode publikasi (event window) 
c. Mengukur aktivitas volume perdagangan saham yang dapat di lihat melalui 

indikator aktifitas perdagangan relatif atau relative Trading Volume Activity 
(TVA), yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     � saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t   
TVA�  =     

         � saham perusahaan i yang beredar pada waktu t 
 

Trading Volume Activity (TVA) digunakan untuk melihat apakah prefensi 
investor secara individual menilai harga saham memiliki asosiasi positif atas 
negatif dalam membuat keputusan perdagangan saham diatas keputusan 
normal (Wijaksono 2007).  

d. Menghitung rata-rata Trading Volume Activity (TVA)  
 
Rata-Rata TVA before  =   � TVA before 

 
n 

 



���

�

Rata-Rata TVA after  =  � TVA after 
 

n 
e. Melakukan uji beda menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon 

(Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) untuk rata-rata TVA di setiap 
periode pengamatan (event window). Uji Wilcoxon adalah alat uji yang 
membandingkan antara z-hitung dengan z-tabel pada tingkat signifikan � = 
0,05, uji dua sisi (two tail test). 
Dimana : H0    : µ1  = µ2  

H1 atau Ha   : µ1  �  µ2 
 
Dasar pengambilan keputusan, yaitu : 
1. Menggunakan uji z  

Jika z hitung (nilai z output) > z table, maka H0 ditolak atau H1 diterima.  
Jika z hitung (nilai z output) < z table, maka H0 diterima atau H1ditolak. 

2. Menggunakan probabilitas  
Jika nilai probabilitas > dari 0,05 maka H0 diterima atau H1 ditolak 
Jika nilai probabilitas < dari 0,05 maka H0 ditolak atau H1 diterima 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan kriteria-kriteria yang ada, diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu sebesar 15 sampel Perbankan pada tahun 2010, 16 sampel Perbankan 
pada tahun 2011 dan 19 sampel Perbankan pada tahun 2012. 

4.1  Statistik Deskriptif  

Berikut ini disajikan tabel-tabel statistic deskriptif. Untuk tabel 4.1 sampai 4.4 adalah 
tabel statistic deskriptif untuk harga saham. Sedangkan untuk tabel 4.5 sampai 4.8 adalah 
tabel statistic deskriptif untuk volume perdagangan sahan atau TVA. 

 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Harga Saham -1 hari dan +1 hari 

��

����� ����� �����

����� �� �������� ����� �� �������� ����� �� ��������

� ���� �� � �
� ��� 
�� 
�� ��
� ����

� ���� �� � ����� ����� �	��� ����� 	���� 	����

� ���� �������� �������� ��
�� �������� ������	� �����	��

������� ��!�� �
������� ���	�	��� �����
��� ������	�� ��������� �������
�

Sumber : Data diolah 

 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 hasilnya dpat terlihat pada tabel diatas menunjukan 
bahwa adanya penyebaran data yang kurang baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi harga 
saham periode sebelum adanya publikasi laporan keuangan lebih kecil dari pada standar 
deviasi harga saham periode sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 
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Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Harga Saham -3 hari dan +3 hari 
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Sumber : Data diolah 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 hasilnya dpat terlihat pada tabel diatas menunjukan 
bahwa adanya penyebaran data yang kurang baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi harga 
saham periode sebelum adanya publikasi laporan keuangan lebih kecil dari pada standar 
deviasi harga saham periode sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 

Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Harga Saham -5 hari dan +5 hari 
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Sumber : Data diolah 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 hasilnya dpat terlihat pada tabel diatas menunjukan 
bahwa adanya penyebaran data yang kurang baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi harga 
saham periode sebelum adanya publikasi laporan keuangan lebih kecil dari pada standar 
deviasi harga saham periode sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 

Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Harga Saham -7 hari dan +7 hari 
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Sumber : Data diolah 

Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 hasilnya dpat terlihat pada tabel diatas menunjukan 
bahwa adanya penyebaran data yang kurang baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi harga 
saham periode sebelum adanya publikasi laporan keuangan lebih kecil dari pada standar 
deviasi harga saham periode sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 
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Tabel 4.5 

Statistik Deskriptif Trading Volume Activity (TVA) -1 hari dan +1 hari 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat dari hasil tabel diatas terlihat bahwa untuk tahun 2011 menujukan adanya 
penyebaran data yang kurang baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi TVA periode sebelum 
adanya publikasi laporan keuangan lebih kecil dari pada standar deviasi TVA periode 
sesudah adanya publikasi laporan keuangan. Sedangkan untuk tahun 2010 dan 2012 
menunjukan bahwa penyebaran datanya sudah baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi TVA 
periode sebelum adanya publikasi laporan keuangan lebih besar dari pada standar deviasi 
TVA periode sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 

Tabel 4.6 

Statistik Deskriptif Trading Volume Activity (TVA) -3 hari dan +3 hari 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat dari hasil tabel di atas tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukan bahwa 
penyebaran datanya sudah baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi TVA periode sebelum 
adanya publikasi laporan keuangan lebih besar dari pada standar deviasi TVA periode 
sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 

Tabel 4.7 

Statistik Deskriptif Trading Volume Activity (TVA) -5 hari dan +5 hari 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat dari hasil tabel di atas tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukan bahwa 
penyebaran datanya sudah baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi TVA periode sebelum 
adanya publikasi laporan keuangan lebih besar dari pada standar deviasi TVA periode 
sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 
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Tabel 4.8 

Statistik Deskriptif Trading Volume Activity (TVA) -7 hari dan +7 hari 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat dari hasil tabel di atas tahun 2010, 2011 dan 2012 menunjukan bahwa 
penyebaran datanya sudah baik. Hal itu terlihat dari standar deviasi TVA periode sebelum 
adanya publikasi laporan keuangan lebih besar dari pada standar deviasi TVA periode 
sesudah adanya publikasi laporan keuangan. 

4.2 Pengujian Hipotesis 

4.2.1 Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahwa terdapat perbedaan 
harga saham yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah publikasi laporan 
keuangan. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hari, 3 hari, 5 
hari, dan 7 hari sebelum sampai dengan 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari setelah tanggal 
publikasi laporan keuangan dari 2010 sampai 2012. Hasil pengujian perbedaan 
menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis 1 (Harga Saham) 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pada hasil pada pengujian hipotesis 
H1a atau 1 hari sebelum dan sesudah hasil mayoritas menemukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan 
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keuangan terdapat pada tahun 2010 dan 2012. Tetapi pada tahun 2011 hasilnya 
menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan 
sesudah publikasi laporan keuangan. Pada hasil pengujian hipotesis H1b atau 3 hari 
sebelum dan 3 hari sesudah menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 
harga saham sebelum dan sesudah pubikasi laporan keuangan, baik itu tahun 2010, 2011 
dan 2012. Hasil pengujian untuk hipotesis H1c atau 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah hasil 
mayoritas menemukan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham 
sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan yang terdapat pada tahun 2011 dan 
2012, tetapi hasil pada tahun 2010 menemukan terdapat perbedaan yang signifikan antara 
harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Untuk hasil pengujian 
hipotesis H1d atau 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah hasil mayoritas menemukan bahwa 
terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi 
laporan keuangan yang terdapat pada tahun 2010 dan 2011. Sedangkan pada tahun 2012 
hasilnya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara harga saham 
sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Jika dilihat tahun 2010 baru terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara 
sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan di hari 5 hari dan 7 hari sebelum serta 
sesudah publikasi laporan keuangan. Untuk tahun 2011 terdapat terdapat perbedaan harga 
saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan di hari 1 
hari dan 7 hari sebelum serta sesudah publikasi laporan keuangan. Sedangkan untuk tahun 
2012 sama sekali tidak terdapat perbedaan harga saham yang signifikan antara sebelum 
dan sesudah publikasi laporan keuangan baik pada 1, 3, 5, dan 7 hari sebelum dan 
sesudah. 

Beberapa kemungkinan yang menyebabkan tidak terdapatnya perbedaan harga saham 
yang signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan, yaitu : 

1. Terdapat faktor-faktor lain selain publikasi laporan keuangan yang lebih 
berpengaruh terhadap harga saham, seperti isu politik, isu perekonomian global 
atau nasional, dan lain-lain. 

2. Reaksi investor cenderung lambat dalam menanggapi suatu informasi yang ada. 
3. Investor yang melakukan transaksi tersebut adalah termasuk jenis investor yang 

kurang rasional. Maka dari itu investor tersebut tidak menggunakan data publikasi 
laporan keuangan tahunan yang telah diaudit sebagai informasi yang berguna 
untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Karena jenis investor ini 
melakukan pengambilan keputusan berdasarkan intuisinya saja tanpa berdasarkan 
dari sumber informasi lainnya. 

4. Investor yang melakukan transaksi tersebut adalah termasuk jenis investor yang 
sangat rasional yang sangat selektif dan berhati-hati dalam berinvestasi. Maka dari 
itu informasi yang ada tidak cukup untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi 
harus menggunakan informasi tambahan lainnya agar semakin yakin jika 
keputusannya sudah benar. 

5. Sistem dan peraturan pada sektor perbankan yang sudah kuat dan ketat maka 
susah bagi para investor yang hanya mengharapkan keuntungan yang semaksimal 
mungkin. 

Sedangkan beberapa kemungkinan yang menyebabkan terdapatnya perbedaan harga 
saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan, yaitu : 

1. Pada saat itu investor membutuhkan laporan keuangan untuk memberikan 
keamanan serta keyakinan dalam berinvestasi, karena kondisi perekonimian belum 
stabil atau masih dalam krisis. 

2. Dalam laporan keuangan tersebut memuat informasi yang dapat mempengaruhi 
keputusan investor. 

3. Para investor sulit dalam memprediksikan apa yang akan terjadi pada perusahaan 
di masa depan, sehingga investor menggunakan laporan keuangan tersebut 
sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. 
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4. Investor yang bertransaksi tersebut jenis investor yang memperhatikan laporan 
keuangan.  

Hasil pengujian diatas yang mayoritas sejalan atau sesuai dengan hasil penelitian yang 
dilakuan oleh Christianus Manihuruk (2008) dimana 1 hari sebelum dan sesudah, 3 hari 
sebelum dan sesudah serta 5 hari sebelum dan sesudah menemukan bahwa tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan 
keuangan. Dan hasil pengujian lainnya yaitu hasil pengujian 7 hari sebelum dan sesudah 
juga sejalan atau sesuai dengan hasil penelitian ini dimana menemukan terdapat perbedaan 
yang signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

 
4.2.2 Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahwa terdapat perbedaan 
volume perdagangan saham yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah publikasi 
laporan keuangan. Periode pengamatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1 hari, 
3 hari, 5 hari, dan 7 hari sebelum sampai dengan 1 hari, 3 hari, 5 hari, dan 7 hari setelah 
tanggal publikasi laporan keuangan dari 2010 sampai 2012. Hasil pengujian perbedaan 
menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon (Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test) 
adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Hipotesis 2 (TVA) 
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Sumber : Data diolah 

Jika dilihat pada tabel diatas dapat dilihat bahwa secara statistik tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan antara TVA sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan 
tahunan yang telah diaudit dari tahun 2010 sampai dengan 2012, baik itu dengan waktu 
pengamatan 1 hari sebelum dan sesudah, 3 hari sebelum dan sesudah, 5 hari sebelum dan 
sesudah, serta 7 hari  sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Sehingga 
hipotesis (H2a, H2b, H2c, dan H2d) semuanya ditolak atau H0 diterima. 

Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signiifikan antara volume perdagangan 
saham sebelum dan sesudah adanya publikasi laporan keuangan tahunan yang telah 
diaudit. Maka dapat dikatakan bahwa publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit 
tidak memiliki kandungan informasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi atau 
merubah preferensi investor untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
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Beberapa kemungkinan lain yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu  
1. Terdapat faktor-faktor lain selain publikasi laporan keuangan yang lebih 

berpengaruh terhadap volume perdagangan saham, seperti isu politik, isu 
perekonomian global atau nasional, dan lain-lain. 

2. Reaksi investor cendenrung lambat dalam menanggapi suatu informasi yang ada. 
3. Investor yang melakukan transaksi tersebut adalah termasuk jenis investor yang 

kurang rasional. Maka dari itu investor tersebut tidak menggunakan data publikasi 
laporan keuang tahunan yang telah diaudit sebagai informasi yang berguna untuk 
pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Karena jenis investor ini melakukan 
pengambilan keputusan berdasarkan intuisinya saja tanpa berdasarkan dari 
sumber informasi lainnya. 

4. Investor yang melakukan transaksi tersebut adalah termasuk jenis investor yang 
sangat rasional yang sangat selektif dan berhati-hati dalam berinvestasi. Maka dari 
itu informasi yang ada tidak cukup untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi 
harus menggunakan informasi tambahan lainnya agar semakin yakin jika 
keputusannya sudah benar. 

5. Sistem dan peraturan pada sektor perbankan yang sudah kuat dan ketat maka 
susah bagi para investor yang hanya mengharapkan keuntungan yang semaksimal 
mungkin. 

Hasil dari pengujian ini ternyata pada 1 hari sebelum dan sesudah sejalan atau 
konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christianus Manihuruk (2008) dimana 
hasil penelitiannya juga menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan antara volume 
perdagangan saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Hasil dari pengujian 
ini yang menggunakan 3 hari sebelum dan sesudah sesuai atau sejalan dengan hasil 
penelitian yang dilakuan oleh Hervi Andita Rahman (2008). Untuk hasil penelitian 5 hari 
sebelum dan sesudah juga sesuai atau konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 
oleh Dwi Mega Handayani (2008). 

4.3 Implikasi Managerial 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan tahunan 
yang telah diaudit, yaitu pada tahun 2010 di 5 hari sebelum dan sesudah serta 7 hari 
sebelum dan sesudah & pada tahun 2011 di 1 hari sebelum dan sesudah serta 7 hari 
sebelum dan sesudah. Hal itu terjadi karena jika dilihat dari data harga saham terdapat 
kenaikan harga yang signifikan dari beberapa bank tertentu, seperti BMRI (Bank Mandiri), 
BBRI (Bank Rakyat Indonesia), BBCA (Bank Central Asia). Jika dilihat dari laporan 
keuangannya Bank Mandiri memiliki salah satunya laba yang meningkat yang dapat memicu 
investor untuk membeli sahamnya. Serta pada tahun 2009 dan 2010 kondisi perekonomian 
belum sepenuhnya pulih dari krisis 2008 sehingga investor membutuhkan informasi yang 
terdapat dalam laporan keuangan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Meskipun 
demikian sebagian besar hasil uji lainnya menunjukan tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara harga saham sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. 

Sedangkan untuk volume perdagangan saham, berdasarkan penelitian yang dilakukan 
ditemukan bahwa tidak terdapat perubahan volume perdagangan saham yang signifikan 
antara sebelum dan sesudah adanya publikasi laporan keuangan dari tahun 2010 sampai 
dengan 2012, baik itu 1 hari sebelum dan sesudah, 3 hari sebelum dan sesudah, 5 hari 
sebelum dan sesudah, serta 7 hari sebelum dan sesudah. Hal tersebut menunjukan bahwa 
terdapat faktor-faktor lain yang lebih mempengaruhi perubahan volume perdagangan 
saham. 

Dalam laporan keuangan, managerial Bank sebaiknya melalukan full disclosure 
terhadap informasi yang ada, sehingga investor mendapatkan informasi-informasi yang lebih 
banyak dan lengkap untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Serta 
managerial Bank meningkat lagi kinerja perusahaannya, salah satunya dengan cara 
menikatkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank. Dengan begitu publikasi laporan 
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keuangan dapat mengindikasikan adanya peningkatan terhadap harga saham dan volume 
perdagangan saham. Bagi para investor perlu memperhatikan faktor-faktor lain diluar 
publikasi laporan keuangan, seperti kondisi perekonomian serta kondisi politik.  

Hasil penelitian ini juga sejalan atau sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan 
oleh peneliti lainnya, seperti Christianus Manihuruk (2008), Hervi Andita Rahman (2008) dan 
Dwi Mega Handayani (2008). lebih mampu menunjukan point-point keunggulan yang 
dimilikinya termasuk didalamnya meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satunya dengan 
cara perusahaan. 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian yang telah dijelaskan 
pada bab sebelumnya, hasil mayoritas dalam tiga tahun (2010-2012) pada t-1 dan t+1, t-3 
dan t+3, serta t-5 dan t+5 bahwa tidak terdapat perbedaan harga saham yang signifikan 
antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Sedangkan hasil mayoritas untuk 
tiga tahun (2010-2012) untuk t-7 dan t+7 bahwa terdapat perbedaan harga saham yang 
signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa reaksi para investor terhadap informasi laporan keuangan cenderung lambat. 

Sedangkan untuk hasil pada volume perdagangan saham dapat ditarik kesimpulan 
bahwa dilihat dari hasil statistik, hasil pengujian dalam tiga tahun (2010-2012) pada t-1 dan 
t+1, t-3 dan t+3, t-5 dan t+5, serta t-7 dan t+7 bahwa tidak terdapat perbedaan volume 
perdagangan saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah publikasi laporan 
keuangan. Hai ini mengindikasikan bahwa informasi yang investor dapatkan dari laporan 
keuangan belum cukup untuk mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan dalam 
berinvestasi. 

  

5.2  Saran 

Melihat hasil dari penelitian yang telah didapat, peneliti mempunyai beberapa saran, 
yaitu sebagai berikut : 

(a) Bagi para peneliti 
1. Pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor lainnya sebagai sampel 

penelitian selain sektor perbankan. 
2. Dimasa yang akan datang peneliti dapat menggunakan publikasi laporan 

keuangan kuartalan, laporan keuangn triwulanan atau bahkan jenis 
pengumuman lainnya yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh perusahaan 
tersebut atau isu/berita tentang perekonomian global atau nasional. 

(b) Bagi para investor 
1. Untuk para investor publikasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit ini 

bisa digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi di 
pasar modal. 

2. Investor alangkah lebih baiknya juga perlu memperhatikan faktor-faktor lain diluar 
publikasi laporan keuangan yang telah diaudit dalam pengambilan keputusan, 
antara lain kondisi perekonomian global dan nasional, kondisi politik, dan lain-
lain. 

(c) Bagi perusahaan 
1. Untuk perusahaan dalam hal ini adalah Bank sebaiknya meningkatkan kinerja 

perusahaannya, sehingga laporan keuangan Bank tersebut memberikan sinyal 
yang positif kepada investor agar investor merasa yakin dan aman untuk 
berinvestasi di perusahaan tersebut. Meningkatkan kinerja salah satunya 
dengan cara meninkatkan kualitas dari pelayanan Bank tersebut agar nasabah 
merasa nyaman dan menjadi loyal. Menjaga NPL (Non Performing Loan) agar 
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dibawah dari ketentuan BI sebesar maksimum 5%. Penambahan produk baru 
yang dapat memberi kontribusi laba bagi Bank dari fee base income. Menekan 
biaya operasional Bank agar Bank tersebut lebih efisien seperti penggunaan 
telepon. 

2. Perusahaan melakukan full disclosure terhadap informasi-informasi yang ada 
baik yang sifatnya mandatory maupun sukarela, sehingga investor mendapatkan 
informasi yang lebih banyak dan lengkap tentang kondisi perusahaan guna 
pengambilan keputusan berinvestasi. 
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