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Abstract 

 
This research was event study that was conducted by observing the 

share return behavior for 11 observation days that were 5 days before the 
publication date, 1 day of the publication and 5 days after the financial 
report publication.  The data used in this research was secondary data from 
JSE, with the samples of 53 manufacturer companies taken with the 
purposive sampling method.  The data used in this research was the daily 
price of shares on closing and combination share price index (IHSG).  The 
statistic method used was Kolmogorof Smirnov to know whether the data 
obtained have normal distribution, and to test the difference of share return 
before and after financial report publication the non-paametric statistic test 
that was wilcoxon-marked level test was used because the data collected has 
not normal distribution, and to test the difference of share return before and 
after financial report publication the non-parametric statistics test that was 
wilcoxon-marked level test was used because the data collected has not 
normal distribution.  To know the Expcted return, two models were used, 
Adjusted Average model and Market model. 

The result of the research showed that there was an increase on the 
share return after th e financial report publication.  This fact proved that 
there was information content in the financial report publication.  By using 
the wolcoxon-market leveling test, it is known that there was no abnormal 
return difference before and after financial report publication.  This was 
proved by the Z counting value of –1,753 bigger than Z table with the trust 
level of 95 % was –1,96, so that Ho was acceptable. 
 
Key Words : share return, expected return, financial report publication.  
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Pendahuluan 

Pasar modal adalah wadah alternatif bagi pemilik modal (investor) 
untuk melakukan penanaman modal (investasi). Dalam pasar modal tersedia 
berbagai “financial assets”  yang menawarkan tingkat keuntungan dan risiko 
yang berbeda. Para pemilik modal atau investor tersebut bebas memilih 
jenis financial assets yang diinginkannya, tentu saja dengan harapan bahwa 
investasi tersebut mampu memberikan keuntungan yang optimal kepada 
mereka. Bagi investor yang tidak mempunyai kesempatan investasi dalam 
riil assets dan mempunyai kelebihan dana mereka dapat melakukan investasi 
dalam financial assets, sebaliknya bagi investor yang mempunyai 
kesempatan investasi dalam riil assets tapi tidak mempunyai dana mereka 
dapat memperoleh dana dengan emisi saham melalui pasar modal. 

Pengertian pasar modal menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1995 adalah Bursa efek yang merupakan pihak yang menyelenggarakan dan 
menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan 
beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara 
mereka. Pasar modal di Indonesia sejak tahun 1997 mengalami 
perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat dilihat dari 56 emiten pada 
tahun 1989 menjadi 288 pada tahun 1999 (Viktor Purba, 2000). Dari 
peningkatan tersebut tampak bahwa pasar modal dapat dijadikan sebagai 
alternatif penghimpun dan penyalur dana yang cukup menarik. 
 Laporan keuangan adalah salah satu sumber potensial yang lazim 
digunakan oleh para investor sebagai dasar pengambilan keputusan 
penanaman modal, adanya informasi yang dipublikasikan akan merubah 
keyakinan para investor hal ini dapat dilihat dari reaksi pasar, harga saham, 
dan reaksi tingkat keuntungan, laporan keuangan dikatakan mempunyai 
kandungan informasi apabila dengan dipublikasikannya laporan keuangan 
akan menyebabkan para investor bereaksi untuk melakukan penjualan atau 
pembelian saham, selanjutnya reaksi tersebut akan tercermin dalam 
perubahan return saham diseputar tanggal publikasi laporan keuangan. 
 Masalah yang diteliti adalah reaksi pasar yang ditimbulkan oleh 
adanya publikasi laporan keuangan berupa gejolak return  saham, jadi dalam 
penelitian ini akan diamati reaksi pasar, yaitu adanya perubahan return 
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saham disekitar tanggal publikasi laporan keuangan dan selanjutnya akan 
dianalisis ada tidaknya abnormal return disekitar tanggal publikasi laporan 
keuangan, dengan demikian masalah yang akan diteliti selanjutnya dapat 
dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : 
1. Apakah perilaku return saham mengalami kenaikan atau penurunan 

sesudah publikasikannya  laporan keuangan 
2. Apakah terdapat perbedaan secara signifikan atas  return saham antara 

sebelum dan sesudah publikasi laporan keuangan”. 
 

Metode Penelitian 
 
Definisi Operasional Variabel 
1. Harga saham adalah harga saham harian pada closing price dalam 

periode  pengamatan,  yaitu  lima hari   sebelum  publikasi,satu hari saat 
publikasi dan lima hari setelah publikasi. 

2. Return saham : adalah merupakan pendapatan perlembar saham yang 
dinikmati oleh investor atas suatu investasi yang dilakukan. Return 
saham dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 
Pit - Pit – 1

                                              Rit  = 
Pit - 1 

  
Keterangan : 

Rit      =  Return saham perusahaan ke-i selama periode ke-t 
Pit         =  Harga saham perusahaan ke-i pada periode t 
Pit – 1    =  Harga saham perusahaan ke-i pada periode  t -1  
 

3. Expected Return adalah return yang diharapkan oleh investor di waktu 
yang akan datang, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

a) Model Rata-rata Yang Disesuaikan  (Mean-adjusted Model)  
 Model ini menganggap bahwa Expected Return  bernilai tetap atau 

konstan yang besarnya sama dengan rata-rata return realisasi 
sebelumnya (jumlah return realisasi dibagi dengan jumlah hari) selama 
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periode estimasi (estimation period). Expected Return dihitung dengan 
rumus sebagai berikut : 

t4
   
     Σi = t3

AR it

                                         E (Rit)  = 
T 

  
Keterangan : 

E (Rit)  =  return saham ke-i yang diharapkan  pada periode 
peristiwa ke-t 

Rit  =  return realisasi saham ke-i pada peiode istimasi ke-t 
T  =  lamanya periode estimasi, yaitu dari t3 sampai t4. 
 

b) Model Pasar (Market Model).  
 Return yang diharapkan dengan model pasar dapat ditentukan dengan 

menggunakan tehnik regresi sebagai berikut :   
 

E(Rit) =  αi + βi Rmt+ εit    
Keterangan : 
E(Rit)  =  return saham ke-i yang diaharapkan pada waktu ke- t 
αi  = Konstanta 
βi  = Beta saham perusahaan ke-i pada periode ke-t 
Rm,t  = Return pasar pada periode ke-t, yang dapat dihitung dengan 

rumus = (IHSGt – IHSGt-1)/ IHSGt-1 dengan IHSG adalah 
Indeks Harga Saham Gabungan. 

 εi,t = kesalahan acak sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 
 
4.   Abnormal Return. 
 Abnormal Return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan 

return yang diharapkan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 

ARit  =  Rit – E (Rit)  
 

SMART : Vol. 2 No. 2 Mei 2004 : (p.97-110) 100 



 
 

Keterangan : 
ARit =    abnormal return  saham i pada periode hari ke-t. 
Rit = return sesungguhnya yang terjadi untuk saham ke-i pada hari 

ke-t. 
E (Rit)  = return yang diharapkan saham ke-i untuk hari  ke-t. 

 
Populasi Penelitian dan Penentuan Sampel 
1. Populasi Penelitian. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta, hal ini dengan alasan bahwa 
perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling banyak 
terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

2.  Prosedur Penentuan Sampel. 
Prosedur penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, dengan tujuan agar dapat diperoleh sampel 
yang memenuhi kriteria.  
Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

sebelum 31 Desember 1999, karena yang akan diamati dalam 
penelitian ini adalah informasi laporan keuangan per 31 Desember 
2000 yang dipublikasikan  pada tahun 2001. 

b. Saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, yaitu 
apabila frekuensi perdagangan saham selama tiga bulan sebanyak 75 
kali atau lebih, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Bursa Efek 
Jakarta No. SE-03/BEJ/II-1/1994 

c. Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan 
keuangannya selambat-lambatnya 120 hari setelah berakhirnya 
periode laporan keuangan. 

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, dari 138 perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Jakarta, hanya terdapat  53  
perusahaan saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel 
penelitian.   
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Hasil Dan Pembahasan 
 
Model Rata-rata Disesuaikan (Mean Adjusted Model).  
 Tabel 1. yang  menyajikan hasil rata-rata abnormal return dengan 
menggunakan Mean Adjusted Model selama periode pengamatan yaitu 11 
hari, 5 hari sebelum publikasi dan 5 hari setelah publikasi, dapat dilihat 
bahwa pada 5 s.d 3 hari sebelum publikasi laporan keuangan terjadi 
kenaikan abnormal return, akan tetapi pada 2 hari menjelang pengumuman  
abnormal return menurun dan kembali mengalami kenaikan pada 1 hari 
menjelang sampai dengan saat dipublikasikannya laporan keuangan hal ini 
mungkin terjadi karena investor berspekulasi mengharap meningkatnya 
harga saham dipasaran menjelang dipublikaikannya laporan keuangan dan 
puncaknya pada 1 hari sesudah dipublikasikannya laporan keuangan harga 
saham sangat meningkat sehingga return saham mengalami kenaikan hingga 
0,69974 dan ternyata mengalami penurunan lagi pada hari setelah publikasi 
laporan keuangan, hal ini sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2. yang 
menyajikan rata-rata abnormal return selama periode pengamatan yaitu 11 
hari, 5 hari sebelum publikasi, 1 hari saat publikasi dan 5 hari setelah 
publikasi sebagai berikut : 
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Tabel 1. Rata-rata  Abnormal Return Selama Periode Pengamatan 
Periode Average  Abnormal Return 

-5 0,21125 
-4 0,21718 
-3 0,2245 
-2 0,21256 
-1 0,21549 
0 0,23997 
1 0,69974 
2 0,22092 
3 0,24225 
4 0,22555 
5 0,21204 

   
Dari nilai rata-rata abnormal return selama periode pengamatan 

diatas terlihat bahwa rata-rata abnormal return mulai meningkat pada hari-
hari menjelang dipublikasikannya laporan keuangan, dan mulai mengalami 
penurunan 2 hari setelah publikasi laporan keuangan, keadaan tersebut  
dapat digambarkan dalam bentuk grafik,  sebagaimana dapat dilihat pada 
gambar 1. sebagai berikut : 
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Gambar 1.  Rata-rata Abnormal Return Selama Periode Pengamatan 
Berdasarkan gambar diatas, rata-rata abnormal return yang tertinggi 

adalah pada hari  + 1 sebesar 0,69974.  Kenaikan ini dapat diartikan bahwa 
pasar bereaksi dengan pengumuman laporan keuangan atau dengan kata lain 
bahwa laporan keuangan mempunyai kandungan informasi, hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Stanislaus Kostka Suhendi, (1995) 
tentang Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan terhadap Volume 
Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta, diperoleh suatu hasil bahwa 
aktivitas volume perdagangan  disekitar publikasi secara signifikan lebih 
besar dari aktivitas volume perdagangan pada periode tanpa publikasi, hal 
ini berarti bahwa publikasi laporan keuangan perusahaan mempengaruhi 
keputusan investasi para pemodal di Bursa Efek Jakarta. 
1)  Uji Normalitas Data. 

  Sebelum uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah ada 
hubungan antara abnormal return sebelum dan sesudah  publikasi 
laporan keuangan dan untuk menghindari bias, maka data harus 
mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan teknik statistik 
Kolmogorof-Smirnov, dapat diketahui bahwa  rata-rata abnormal 
return selama periode pengamatan tidak mengikuti distribusi normal, 
Oleh karenanya untuk menguji hipotesis  apakah ada perbedaan  rata-
rata return saham antara sebelum dan sesudah publikasi laporan 
keuangan digunakan analisis statistik non parametrik yaitu tehnik uji 
peringkat bertanda wilcoxon (wilcoxon-sign-rank test.). 

2)  Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon. 
  Alat analisis statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah metode statistik non 
parametrik dengan menggunakan tehnik uji peringkat bertanda wilcoxon 
(wilcoxon-sign-rank test.). Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 
apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 
publikasi laporan keuangan. Hasil pengujian terhadap rata-rata abnormal 
return selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel 2. sebagai 
berikut : 
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Tabel 2. Pengujian Peringkat Bertanda Wil coxon  Rata-rata Abnormal 
Return 

 
 

SESUDAH  
SEBELUM 

 Z -1,753 
 Asymp. Sig. (2-tailed) ,0,80 

a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Z  = - 1,753, dengan 

membandingkan nilai Z hitung dengan dan nilai Z tabel  (untuk tingkat 
kepercayaan sebesar 95 % ) didapat nilai Z tabel sebesar + 1,96. Oleh 
karena - Z hitung > - Z tabel, yang ini berarti bahwa Ho terletak di daerah 
penerimaan, maka keputusannya adalah menerima Ho, ini berarti bahwa 
tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah 
publikasi laporan keuangan.  

 
Model Pasar (Market Model). 

 Dalam model pasar ini besarnya Ekspected Return dihasilakan dari 
perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan tehnik regresi linear 
sederhana, dan dari perhitungan tersebut  didapat  rata-rata abnormal 
return, sebagaimana dapat dilihat pada tabel  5.  berikut ini :  
Tabel  3.  Rata-rata Abnormal Return  Selama Periode Pengamatan 

Periode Average  Abnormal Return 
-5 0,003798 
-4 0,008788 
-3 0,017648 
-2 0,004307 
-1 0,007711 
0 0,031711 
1 0,465506 
2 0,009513 
3 0,031463 
4 0,016727 
5 0,006016 
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Tabel 3. yang  menyajikan hasil nilai rata-rata abnormal return 
dengan menggunakan model pasar (market model) selama periode 
pengamatan yaitu : 5 hari sebelum publikasi, 1 hari saat publikasi  dan 5 hari 
setelah publikasi, dapat dilihat bahwa pada 2 hari sebelum publikasi laporan 
keuangan sampai 1 hari setelah publikasi laporan keuangan, rata-rata 
abnormal return meningkat terus, hal ini mungkin terjadi karena investor 
berspekulasi mengharap meningkatnya harga saham dipasaran menjelang 
dipublikasikannya laporan keuangan dan puncaknya pada 1 hari sesudah 
dipublikasikannya laporan keuangan harga saham sangat meningkat 
sehingga return saham mengalami kenaikan hingga 0,465506, kenaikan 
rata-rata abnormal return saham ini mungkin disebabkan investror merespon 
secara positif dengan adanya laporan keuangan akan tetapi pada hari kedua 
setelah publikasi laporan keuangan  dan seterusnya  rata-rata abnormal 
return mengalami penurunan kembali. Gambar 2 menyajikan grafik rata-rata 
abnormal return selama periode pengamatan  sebagai berikut : 
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Gambar 2.  Rata-rata Abnormal Return Selama Periode 

Pengamatan 
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Berdasarkan gambar diatas, maka dapat diartikan bahwa pasar 
bereaksi dengan adanya publikasi laporan keuangan atau dengan kata lain 
bahwa laporan mempunyai kandungan informasi. Stanislaus Kostka 
Suhendi, (1995) tentang Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan terhadap 
Volume Perdagangan Saham di Bursa Efek Jakarta, diperoleh suatu hasil 
bahwa aktivitas volume perdagangan  disekitar publikasi secara signifikan 
lebih besar dari aktivitas volume perdagangan pada periode tanpa publikasi, 
hal ini berarti bahwa publikasi laporan keuangan perusahaan mempengaruhi 
keputusan investasi para pemodal di Bursa Efek Jakarta. 
1)  Uji Normalitas Data. 
  Sebelum uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah ada 

hubungan antara abnormal return sebelum dan sesudah  publikasi 
laporan keuangan dan untuk menghindari bias, maka data harus 
mengikuti distribusi normal. Dengan menggunakan teknik statistik 
Kolmogorof-Smirnov, dapat diketahui bahwa  rata-rata abnormal 
return selama periode pengamatan tidak mengikuti distribusi normal, 
Oleh karenanya untuk menguji hipotesis  apakah ada perbedaan  rata-
rata return saham antara sebelum dan sesudah publikasi laporan 
keuangan digunakan analisis statistik non parametrik yaitu tehnik uji 
peringkat bertanda wilcoxon (wilcoxon-sign-rank test.). 

2)  Pengujian Peringkat Bertanda Wilcoxon. 
Alat analisis statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan dalam penelitian ini adalah metode statistik non 
parametrik dengan menggunakan tehnik uji peringkat bertanda wilcoxon 
(wilcoxon-sign-rank test.). Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat 
apakah ada perbedaan rata-rata abnormal sebelum dan sesudah publikasi 
laporan keuangan. Hasil pengujian terhadap rata-rata abnormal return 
selama periode pengamatan dapat dilihat pada tabel 4.  sebagai berikut : 
Tabel 4. Pengujian Peringkat Bertanda Wil coxon  Rata-rata Abnormal 

Return 
 

 
SESUDAH  
SEBELUM 

 Z -1,4833 
 Asymp. Sig. (2-tailed) ,0,80 

                  Dampak Publikasi Laporan Keuangan … (Dwi Susilo) 107 



a  Based on negative ranks. 
b  Wilcoxon Signed Ranks Test 

 Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Z  =  -1,483, dengan 
membandingkan nilai Z hitung dengan dan nilai Z tabel  (untuk tingkat 
kepercayaan sebesar 95 % ) didapat nilai Z tabel sebesar +     1,96. Oleh 
karena - Z hitung > - Z tabel, yang ini berarti bahwa Ho terletak di 
daerah penerimaan, maka keputusannya adalah menerima Ho, ini 
berarti bahwa tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return sebelum 
dan sesudah publikasi laporan keuangan.  

 
Kesimpulan  

 
1.  Dilihat dari nilai kandungan informasi publikasi laporan keuangan, 

menunjukkan bahwa ada peningkatan abnormal return pada satu hari 
setelah hari publikasi (event date) dibandingkan hari sebelumnya, hal 
ini berarti bahwa publikasi laporan keuangan mempunyai kandungan 
informasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar grafik yang ada 

 
2. Tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah publikasi 

laporan keuangan. Hal ini didasarkan pada pengujian hipotesis dengan 
menggunakan uji peringkat bertanda wilcoxon (wilcoxon-sign-rank 
test), dihasilkan bahwa penelitian  menerima (tidak menolak) Hipotesis 
nol, baik model rata-rata disesuaikan maupun model pasar. Hal ini 
mungkin disebabkan pada hari publikasi ada suatu peristiwa lain yang 
lebih berpengaruh terhadap perilaku returns aham, sehingga pelaku 
saham kurang merespon publikasi laporan keuangan.  
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