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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam industri pasar modal, investor publik yang terdiri dari pihak institusi 

dan individu melakukan aktivitas investasi dengan harapan investasi tersebut 

dapat berkembang menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih dari investasi 

awalnya. Pada bursa perdagangan saham, investor pada umumnya memiliki 

kecenderungan untuk berinvestasi pada saham dengan mempertimbangkan tingkat 

pengembalian (return) dan resiko (risk) yang bisa didapatkan dari instrumen 

saham tersebut.  

 

Sumber : https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.CD 

Gambar 1.1 Nilai Perdagangan Saham 

68.212 Trillion 

(2018) 

https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.TRAD.CD
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Sebagaimana dikutip dari situs Data Indicator World Bank, gambar 1.1 

menjelaskan tren perdagangan saham di dunia cenderung naik selama 25 tahun 

terakhir, dan pada tahun 2018 jumlah perdagangan mencapai US$ 68,21 Triliun. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan saham sangat menarik bagi investor 

dan memberikan return yang cukup signifikan dalam jangka panjang. 

Di Indonesia sendiri, perdagangan saham dimulai sejak tahun 1880 dan 

bursa saham resmi didirikan oleh Belanda sejak tahun 1912 di Batavia. 

Perdagangan di Bursa Efek Batavia terhenti di tahun 1942 pada perang dunia ke-2 

dan kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1977 sebagai Bursa 

Efek Jakarta (BEJ), dan sejak tahun 2007 dilakukan penggabungan BEJ dengan 

Bursa Efek Surabaya (BES) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

 

Sumber : https://www.idx.co.id/media/4865/idx-annual-statistics-2018 

Gambar 2.2 Indeks Harga Saham Gabungan 
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Sebagaimana gambar 2.2, hingga kini return dari perdagangan saham di 

Indonesia dapat dinilai meningkat pesat. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks 

Harga Saham Gabungan ( IHSG, atau Jakarta Composite Stock Price Index) sejak 

tahun 2005 hingga tahun 2018, berdasarkan Laporan Statistik Annual BEI Tahun 

2018. 

Salah satu faktor dalam perdagangan saham yang sangat diperhatikan oleh 

investor, baik pihak yang memiliki orientasi keuntungan jangka panjang maupun 

jangka pendek adalah analisa fundamental perusahaan, baik secara kuantitatif 

(keuangan) maupun kualitatif (non-keuangan). Untuk menganalisa fundamental 

keuangan perusahaan, investor akan memanfaatkan laporan keuangan yang 

memberikan gambaran kondisi keuangan dan kinerja perusahaan pada periode 

atau selama periode tertentu. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia diwajibkan untuk mempublikasikan laporan keuangannya secara 

berkala, agar para investor dengan mudah mendapatkan informasi sebagai bahan 

dasar analisa untuk memprediksi harga saham dan atau return saham.  Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian atas pengaruh publikasi laporan keuangan 

terhadap return saham harian. 

Tabel 1.1 Ringkasan Perdagangan Saham 2018 

        

  Sumber : https://www.idx.co.id/media/4865/idx-annual-statistics-2018 
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Ringkasan perdagangan saham tahun 2018 dari Laporan Statistik Annual 

BEI Tahun 2018 melaporkan bahwa saham pada Indeks LQ45 memiliki nilai 

perdagangan sebesar 61% dari keseluruhan perdagangan saham pada BEI selama 

periode 2018. Hal ini mengindikasikan kelayakan LQ45 sebagai bahan observasi 

penelitian thesis peneliti. 

 

1.1.1. Return Saham 

Saham adalah tanda penyertaan yang menunjukkan kepemilikan atas suatu 

perusahaan. Investor yang berinvestasi pada saham selalu berharap memperoleh 

return, dapat berupa deviden yaitu pembagian laba perusahaan, dan Capital Gain 

yaitu keuntungan karena harga saham mengalami kenaikan. 

Return dapat terjadi karena perubahaan saham yang dihitung dari selisih 

harga saham yang terbentuk pada saat penutupan perdagangan saat ini dengan 

harga saham saat perolehan. Perhitungan Return saham dapat dilakukan secara 

harian, mingguan, kuartal, semesteran hingga tahunan.  Return saham harian dapat 

juga dibentuk sebagai reaksi pasar modal akan suatu kejadian, berita atau 

peristiwa tertentu. Peristiwa seperti publikasi laporan keuangan adalah salah satu 

aktivitas perusahaan yang mampu menstimulasi perubahan harga saham serta 

mendorong peningkatan volume transaksi perdagangan saham di Bursa Efek 

Indonesia. 

Di bursa saham, informasi formal dianggap memiliki kandungan informasi 

material, dimana informasi tidak saja berhubungan langsung dengan laba, namun 
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informasi dapat merupakan hasil analisis laporan keuangan oleh para analis saham 

/ keuangan. Hasil analisa ini menginformasikan kondisi perusahaan yang dapat 

digunakan sebagai dasar pengambil keputusan untuk menanamkan investasinya 

pada suatu saham dengan tujuan mendapatkan return. Ada sejumlah hal yang 

memberikan stimulus untuk membentuk Return Saham, berdasarkan analisa laba 

pada laporan keuangan, diantaranya adalah Expected Return, Earning Per Share 

(EPS), Standardized Unexpected Earning (SUE), Earning Surprise dan Capital 

Gain. 

 

1.1.2. Informasi 

Investor yang hendak berinvestasi pada instrumen saham sebaiknya 

melakukan analisa laporan keuangan perusahaan, karena laporan keuangan dapat 

memberikan gambaran fundamental suatu perusahaan kepada investor serta 

memberikan gambaran prospek tentang usaha dan perkembangan perusahaan,  

sehingga investor memiliki bahan analisa untuk melakukan aksi pembelian atau 

penjualan suatu saham. Laporan keuangan perusahaan dapat memberikan muatan 

informasi terkait aktiva perusahaan, hutang piutang, akumulasi pendapatan, laba 

perusahaan dan ekuitas yang bermanfaat bagi para investor untuk berbagai 

keputusan ekonomi. 

Informasi pengumuman laporan keuangan adalah pesan yang disampaikan 

oleh manajemen perusahaan kepada para stakeholder khususnya investor dan 

calon investor, yang akan dianalisa sebelum mengambil keputusan. Hasil analisa 

investor dapat berbeda sesuai dengan informasi yang disajikan oleh perusahaan di 
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pasar. Terdapat dua kabar yang diberikan oleh perusahaan melalui pengumuman 

laporan keuangan, yaitu good news (kabar baik) atau bad news (kabar buruk). 

Investor perlu menganalisa laporan keuangan, sehingga dapat memproyeksian 

perubahan harga saham yang akan memberikan Return saham. 

 

1.1.3. Publikasi Laporan Keuangan 

Harga saham dibentuk salah satunya dengan penilaian investor terhadap 

perusahaan yang disajikan dalam Laba Perusahaan. Informasi terkait laba 

perusahaan adalah instrumen yang dimanfaatkan investor dalam mengambil 

keputusan ekonomi untuk membeli atau melepas suatu saham. 

Menurut Ball dan Brown (1968), perubahan harga saham dipengaruhi oleh 

momentum pengumuman laba perusahaan, yaitu kenaikan harga saham terjadi 

saat perusahaan mengumumkan kenaikan laba yang positif. Namun hal ini 

berbeda jika saat pengumuman laporan keuangan perusahaan ternyata laba 

mengalami penurunan atau malah merugi, maka harga saham akan terkoreksi. 

Lebih lanjut Beaver, Clarke dan Wright (1979) dalam studinya menyampaikan 

bahwa laba yang diperoleh perusahaan terkandung suatu informasi yang dapat 

dipresentasikan dalam harga saham. Perusahaan yang membukukan kenaikan laba 

maupun penurunan laba, yang dilihat dari Pelaporan Laba (Rugi) perusahaan, 

akan memberikan stimulus terhadap pembentukan harga saham. 

Rasio yang menggambarkan besarnya return yang akan didapatkan para 

pemegang saham dalam setiap satu lembar saham, disebut Earning Per Share. 
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Data Earning Per Share disajikan pada laporan Laba Rugi dan dimanfaatkan oleh 

para investor untuk mengestimasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba pada setiap lembar saham. 

Informasi pencapaian laba perusahaan adalah salah satu hal yang ditunggu 

serta direspon oleh investor saham, namun laba perusahaan bukanlah satu satunya 

dasar bagi investor untuk berinvestasi, karena laba perusahaan hanya menyajikan 

informasi kinerja pada tahun berjalan dan tidak memproyeksikan kinerja di masa 

masa mendatang, sehingga informasi laba tahun berjalan terkadang bias. 

 

1.1.4. Earning Surprise 

Laba suatu perusahaan harus diklasifikasikan antara laba diharapkan 

(Expected Return) dan laba diluar ekspektasi (Unexpected Return). Expected 

Return adalah informasi laba yang diharapkan dan sudah diprediksi oleh pasar, 

sedangkan Unexpected Return adalah informasi laba yang tidak terantisipasi oleh 

pasar.  

Perbedaan antara Expected Return dan Unexpected Return menimbulkan 

selisih yang dikenal sebagai Earning Surprise. Jika pengumuman laba perusahaan 

lebih tinggi daripada Expected Return, maka terjadi Positive Earning Surprise. 

Namun, jika perusahaan mempublikasikan laba yang lebih rendah dari Expected 

Return maka terjadi Negative Earning Surprise. 

Dalam penelitian Guo, Shen, dan Shome (1995) yang berhubungan dengan 

pengumuman laba, ditemukan bahwa terdapat reaksi di pasar sebelum 
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diumumkannya laporan keuangan kepada publik. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa saat terjadi Positive Earning Surprise, terdapat pembelian saham dengan 

volume besar. Jika laba lebih tinggi dari Expected Return maka akan 

diklasifikasikan sebagai sebagai good news, sedangkan laba yang lebih rendah 

dibandingkan Expected Return, diklasifikasikan sebagai bad news. 

Didasarkan kepada uraian di atas maka penelitian ini membahas tentang 

“Analisis Pengaruh Publikasi Laporan Keuangan Terhadap Return Harian Saham 

di Sekitar Tanggal Pengumuman”. 

 

1.2. Rumusan Masalah  

Didasarkan kepada uraian di atas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Apakah Expected Return berpengaruh terhadap Return Saham harian di 

sekitar tanggal publikasi laporan keuangan? 

2) Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap Return Saham harian di 

sekitar tanggal publikasi laporan keuangan? 

3) Apakah Standardized Unexpected Earning berpengaruh terhadap Return 

Saham harian di sekitar tanggal publikasi laporan keuangan? 

4) Apakah Capital Gain berpengaruh terhadap Return Saham harian di sekitar 

tanggal publikasi laporan keuangan? 
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5) Apakah Earning Surprise berpengaruh terhadap Return Saham harian di 

sekitar tanggal publikasi laporan keuangan? 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Berdasakan pertanyaan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:  

1) Menganalisis dan menginformasikan bahwa Expected Return berpengaruh 

terhadap Return Saham harian pada sekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan.  

2) Menganalisis dan menginformasikan bahwa Earning Per Share berpengaruh 

terhadap Return Saham harian pada sekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan.  

3) Menganalisis dan menginformasikan bahwa Standardized Unexpected 

Earning berpengaruh terhadap Return Saham harian pada sekitar tanggal 

publikasi laporan keuangan.  

4) Menganalisis dan menginformasikan bahwa Capital Gain berpengaruh 

terhadap Return Saham harian pada sekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan.  

5) Menganalisis dan menginformasikan bahwa Earning Surprise berpengaruh 

terhadap Return Saham harian pada sekitar tanggal publikasi laporan 

keuangan.  
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1.4. Manfaat Praktis 

1) Pengembangan Teori  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai tambahan 

pengetahuan mengenai pasar saham, terutama elemen-elemen yang 

mempengaruhi Return Saham harian pada perusahaan yang masuk dalam 

indeks LQ 45. 

2) Investor 

Memberikan pemahaman bagi para investor saham bahwa informasi yang 

tersaji dalam laporan keuangan yang menjelaskan fundamental keuangan dan 

kinerja usaha serta informasi sebagai bahan analisa untuk memproyeksikan 

harga saham wajar dan atau Return Saham. Sehingga investor memiliki 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian dan 

penjualan saham berdasarkan informasi dan analisa laporan keuangan 

3) Perusahaan 

Melalui penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menginformasikan 

bahwa informasi kinerja perusahaan yang terangkum dalam laporan keuangan 

adalah elemen penting bagi investor. Investor menggunakan dan menganalisa 

laporan keuangan untuk mengetahui kondisi perusahaan, dengan demikian 

calon investor dapat membuat keputusan untuk membeli saham emiten 

tersebut, atau investor memutuskan untuk melepas saham yang dimilikinya. 

Investor mengharapkan bahwa laporan keuangan dapat disajikan dan 

dipublikasikan oleh perusahaan dengan tepat waktu dan lengkap. 
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1.5. Batasan Penelitian 

Penelitian ini memberikan batas terhadap lingkup penelitian sebagai berikut: 

1) Obyek penelitian adalah saham-saham emiten yang termasuk dalam 

Indeks LQ 45, yaitu saham dengan likuiditas tinggi, berada dalam kuadran 

tertinggi berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, nilai, jumlah, dan frekuensi 

transaksi di pasar, laporan keuangan membukukan laba bersih serta 

prospek pertumbuhan perusahaan.  

2) Variabel yang diteliti terbatas kepada: Return Saham, Expected  Return, 

Earning Per Share, Standardized Unexpected Earning, Capital Gain, dan 

Earning Surprise 

3) Periode penelitian selama lima tahun, dimulai dari 2014 sampai dengan 

2019, dengan periode pelaporan semesteran 

4) Objek penelitian adalah laporan keuangan semesteran dimulai dari laporan 

keuangan semester II 2014 sampai dengan semester I 2019 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Penelitian disusun secara terstruktur dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

1) Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat praktis dan sistematika 

penulisan.  
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2) Bab II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang mengenai landasan teori 

pendukung, penelitian terdahulu, telaah literatur yang relevan untuk 

mengembangkan hipotesis, kerangka pemikiran, dan pengajuan hipotesis 

penelitian yang berhubungan terhadap Return Saham harian. 

3) Bab III Metode Penelitian yang berisi tentang jenis penelitian, data, model 

penelitian, definisi konseptual dan operasional dari variabel penelitian 

berupa variabel dependen dan variabel independen, model panel serta 

proses pengolahan data / uji diagnostik. 

4) Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi tentang analisa 

deskripsi statistik, hasil proses data, hasil model empiris termasuk 

pembahasan hasil dan uji robustness serta interprestasi hasil. 

5) Bab V Kesimpulan dan Saran yang berisi tentang kesimpulan penelitian, 

implikasi manajerial, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


