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Abstract
This study analized the market reaction on earning disclosure which described
the relation between earning announcement on stock returns. Using LQ45 index in 1
August 2008 to 31 January 2009, we used 11 days (5 days before and after the
announcement and the day of the announcement). Market reaction was proxied by
cumulative abnormal return (CAR) This study find the evidence to support the hypothesis
that after 5 days earning announcement market react positively. It seems that earning
iformation flow to investor tend to be slow than other informations.
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A. PENDAHULUAN
Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi
keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat
bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi kinerja
perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber
daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Laba (Earning) seringkali
digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan. Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja
keuangan yang baik dapat diukur melalui perolehan earning setiap tahun, apalagi jika
dari tahun ke tahun earning yang diperoleh perusahaan emiten mengalami kenaikan.
Earning yang tinggi akan mempengaruhi pembagian dividen oleh perusahaan emiten. Hal
ini tentu saja menarik bagi para calon investor yang akan menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut. Setiap perusahaan yang go public menyampaikan laporan
keuangannya kepada para pemegang saham. Laporan yang dibuat oleh pihak manajemen
ini, disampaikan oleh perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada investor.
Tujuan utama pelaporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan adalah mengurangi
asimetri informasi.
Di pasar modal, partisipan pasar melakukan pengambilan keputusan berdasarkan
informasi yang tersedia secara umum. Salah satu upaya manajer untuk meningkatkan
kesejahteraan pemegang saham adalah dengan mengkomunikasikan good news kepada
pasar, untuk meningkatkan harga saham. Laporan keuangan yang disampaikan oleh
perusahaan kepada investor bermanfaat untuk melihat informasi kinerja perusahaan di
masa yang akan datang. Reaksi investor terhadap pengumuman laba perusahaan dapat
dilihat dari perubahan harga saham pada saat pengumuman tersebut.
_____________________
Penulis 1) adalah mahasiswa STIE Nusa Megarkencana Yogyakarta, Penulis
Megarkencana Yogyakarta

ISSN-1411 – 3880

2)

adalah Dosen STIE Nusa

70

Analisis Pengaruh Pengumuman

Nur Hidayat & Luluk Kholisoh,Dr.

Respon yang ditunjukkan oleh investor tersebut akan menunjukkan apakah
pengumuman laba tersebut memiliki kandungan informasi yang relevan atau tidak. Studi
tentang informasi kandungan informasi laba, menujukkan bahwa laba akuntansi
mengandung informasi dan digunakan di pasar modal. Kandungan informasi ini
ditunjukkan dengan adanya reaksi pasar berupa return abnormal akibat pengumuman
laba.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif 5 hari setelah
pengumuman laba. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman laba memiliki kandungan
informasi bagi investor dan investor berekasi kurang cepat terhadap pengumuman laba.
Paper ini dibagi dalam 5 bagian dengan struktur sebagai berikut: bagian pertama
pendahuluan, kemudian landasan teori, dilanjutkan dengan metoda penelitian, hasil dan
diskusi, kemudian ditutup dengan kesimpulan.
B. LANDASAN TEORI
Data laba akuntansi dan return abnormal digunakan untuk menguji adanya
hubungan yang signifikan positif atara keduanya (ada comovement antara laba akuntansi
dan return saham). Hal ini menunjukkan bahwa naik turunnya laba akuntansi juga
mempengaruhi naik turunnya harga saham (searah).
Pembahasan Pasar modal yang diuraikan dalam penelitian ini adalah tempat
pertemuan antara permintaan dan penawaran surat berharga. Ditempat inilah para pelaku
pasar yaitu individu-individu dan badan usaha yang mempunyai kelebihan dana
melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya,
ditempat ini pula perusahaan (entitas) yang membutuhkan dana menawarkan surat
berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai
emiten (Sunariyah, 2000:5). Jogiyanto (2000) menyajikan bentuk efisiensi pasar secara
informasi dalam tiga kelompok, yaitu:
1) Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form).
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas
tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu
merupakan informas yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah ini berkaitan
dengan teori langkah acak (random walk theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu
tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar efisien secara lemah, maka nilainilai masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekuritas saat ini. Ini
berarti bahwa untuk pasar yang efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan
informasi masa lalu untuk mendapatkan abnormal return.
2) Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form).
Pasar dikatakan setengah kuat apabila harga-harga sekuritas secara penuh
mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi yang berada di
laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah
kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi
yang dipublikasikan untuk mendapatkan return abnormal.
3) Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form).
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Pasar dikatakan efisiensi dalam bentuk kuat apabila harga-harga sekuritas secar
penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Dalam
bentuk kuat ini, tidak ada suatu siasat yang bersumber pada informasi apapun termasuk
informasi rahasia yang dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan return abnormal. Menurut
Husnan (1994) pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Dalam
menjalankan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan
dana dari lender (pihak yang mempunyai kelebihan dana) ke borrower (pihak yang
memerlukan dana). Berkembangnya pasar modal memiliki pengaruh ganda dalam
pembangunan nasional. Dampak pengerahan dana masyarakat ke sektor produktif akan
meningkatkan produksi, memperluas kegiatan lembaga lain yang terkait seperti akuntan
publik, notasis, perusahaan penilai, lembaga perbankan, Lembaga keuangan bukan Bank,
pedagang efek, dan lain-lain.
Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada
suatu eriode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan
tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan
keuangan yang lengkap biasanya meliputi:
1. laporan neraca,
2. laporan laba/rugi,
3. laporan perubahan ekuitas,
4. laporan perubahan posisi keuangan yang dapat disajikan berupa Laporan arus
kas atau laporan arus dana,
5. catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian
integral dari laporan keuangan.
Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang
menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan
yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan
Menurut Tandelilin (2001) investasi merupakan komitmen sejumlah dana untuk
tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Harapan keuntungan di masa
mendatang tersebut merupakan kompensasi atas waktu dan risiko yang terkait dengan
investasi yang dilakukan. Dalam konteks investasi, harapan keuntungan tersebut sering
juga disebut sebagai return. Di samping return, dalam investasi juga dikenal adanya
konsep risiko. Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara
return aktual dengan return yang diharapkan. Tujuan investor dalam berinvestasi adalah
memaksimalkan return, tanpa melupakan faktor risiko investasi yang harus dihadapinya.
Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi.
Sumber-sumber return terdiri dari dua komponen utama, yaitu yield dan capital
gain (loss). return total suatu investasi dengan menjumlahkan yield dan capital gain
(loss) yang diperoleh dari suatu investasi. Perlu diketahui bahwa yield hanya akan berupa
angka nol (0) dan positif (+), sedangkan capital gain (loss) dapat berupa angka minus (-),
nol (0), dan positif (+). Menurut Tandelilin (2001), secara matematis, return total suatu
nvestasi dapat dituliskan sebagai berikut : Return total = yield + capital gain (loss).
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Keputusan investor memilih suatu saham sebagai obyek investasinya
membutuhkan data historis terhadap pergerakan saham yang beredar di bursa. Baik
secara individual, kelompok, maupun gabungan. Mengingat transaksi investasi saham
terjadi pada setiap saham dengan variasi permasalahan yang sangat rumit dan berbedabeda.
Bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk menggambarkan
pergerakan harga saham dimasa lalu adalah suatu indeks harga saham yang memberikan
deskripsi harga-harga saham pada suatu saat tertentu maupun pada suatu periodisasi
tertentu pula. Indeks harga saham tersebut merupakan catatan terhadap perubahanperubahan maupun pergerakan harga saham sejak pertama kali beredar sampai pada suatu
periode tertentu. Efisiensi pasar modal diawali dengan penemuan sampingan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Maurice Kendall, seorang ahli statistik pada tahun 1953.
Tujuan Kendall melakukan penelitian adalah untuk memisahkan siklus harga yang
reguler, tetapi ternyata ia tidak dapat menemukan siklus tersebut. Setiap seri mempunyai
pola yang tidak teratur. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa telah terjadi pergerakan
harga saham yang tidak mengikuti pola tertentu atau yang disebut random walk (Husnan,
1994).
Secara formal, pasar modal yang efisien didefinisikan sebagai suatu pasar yang
harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan
(Jogiyanto, 2000). Semakin cepat informasi baru tercermin pada harga sekuritas, semakin
efisien pasar modal tersebut. Kecepatan suatu pasar modal dalam merespon informasi
baru tersebut menjadi tidak berarti jika pasar tidak mampu merespon informasi tersebur
secara akurat. Penelitian Ball dan Brown (1968) menyatakan bahwa laba akuntansi dalam
laporan keuangan bermanfaat bagi para investor untuk pengambilan keputusan.
Semakin tinggi perubahan dalam laba tidak diekspektasi (unexpected earnings),
semakin tinggi pula respon pasar sekuritasnya (Beaver et al, 1979). Hasil penelitian
Foster (1977) membuktikan bahwa laba kuartalan mengandung informasi bagi pasar
modal. Penelitian berikutnya (Easton dan Zmijewski, 1989; Collins dan Kothari, 1989)
menyatakan bahwa respon pasar terhadap laba akuntansi masing-masing perusahaan
dapat bervariasi, baik antar perusahaan maupun antar waktu, atau dengan kata lain,
koefisien respon laba akuntansi tidak konstan. Dari penjelasan teoritis maupun empiris
sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Terdapat
pengaruh pengumuman laba akuntansi terhadap return saham di BEI (Bursa Efek
Indonesia).
C. METODA PENELITIAN
Data
Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan saham teraktif di Bursa Efek
Indonsia (BEI) bulan Agustus 2008 - Januari 2009 yang termasuk dalam saham LQ45.
Dari 45 sampel perusahaan yang ada, terdapat dua perusahaan yang dikeluarkan dari
sampel, karena data yang terkait dengan penelitian ini tidak ada. Jumlah sampel dalam
penelitian ini adalah 43 perusahaan. Tanggal publikasi laporan keuangan perusahaan
sampel diperoleh dari http://www.idx.co.id. Tanggal publikasi laporan keuangan untuk
perusahaan sampel, mayoritas pada bulan Maret 2009. Penelitian ini merupakan event
study dengan windows periods 11 hari perdagangan yaitu pengujian berdasarkan
pengamatan harga saham lima hari sebelum tanggal pengumuman laba, pada saat
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pengumuman laba dan lima hari setelah tanggal pengumuman laba. Pemilihan windows
period 11 hari untuk menghindari Confounded effect. Penelitian ini menggunakan return
abnormal kumulatif (cummulative abnormal return) sebagai proksi dari reaksi pasar.
Variabel Operasional
Untuk mengestimasi besar return sekuritas dipakai return indeks pasar. Rumus
perhitungan abnormal return ditunjukkan dengan formulasi:
ARi,t = Ri,t – Rm,t
dalam hal ini : - ARi,t = abnormal return perusahaan i pada hari ke-t
- Ri,t = return sekuritas i pada hari ke-t
- Rm,t = return indeks pasar pada hari ke-t
Abnormal return kumulatif selama window pengamatan ditentukan dengan formulasi
berikut :
CARi,t1t2 = ΣARi,t1t2
dalam hal ini :
- CARi,t1t2 = Cummulative abnormal return sekuritas i selama window pengamatan
t1 sampai t2.
- ARi,t1t2 = Abnormal Return sekuritas i selama window pengamatan t1 sampai t2.
Variabel Independen Penelitian ini menggunakan laba kejutan (unexpected
earnings) sebagai proksi informasi laba akuntansi. Laba kejutan dipergunakan dengan
mempertimbangkan bahwa model laba ekspektasian dapat mengisolasi komponen kejutan
yang ada di dalam laba dengan komponen yang diantisipasi (Febrianto, 2004). Cho dan
Jung (1991) dalam Febrianto (2004) menyatakan bahwa ERC tergantung pada hubungan
antara return saham dengan laba yang tidak terekspektasi.
UUEi,t = OIi,t – OIi,t-1
dalam hal ini :
- OIi,t = net income perusahaan i pada tahun t
- OIi,t-1= net income perusahaan i pada tahun t-1
Model Penelitian dan Pengujian Hipotesis
Hipotesis penelitian ini menyatakan terdapat pengaruh pengumuman laba
akuntansi terhadap return saham di BEI (Bursa Efek Indonesia). Hipotesis ini diuji
dengan analisis regresi sederhana. Pengujian selanjutnya dilakukan untuk melihat
hubungan antara pengumuman laba dengan reaksi pasar, yang dilakukan dengan
menghitung korelasi nilai UE dengan nilai CAR pada masing-masing jendela
pengamatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.00
for windows.
Pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh pengumuman laba
terhadap reaksi pasar. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik
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parametrik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik
apabila data berdistribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan metode
Kolmogorov-Smirnov:
CAR(i,t1t2) = a0 + a1UEi,t + ei
dalam hal ini :
- CAR(i,t1t2) = Cummulative Abnormal Return sekuritas i selama window
pengamatan t1 sampai t2
- UEi,t = Selisih laba akuntansi yang direalisasikan dengan laba yang diekspektasi
pasar.
- a1 = earning response coefficient
a1 menunjukkan keinformatifan informasi laba dan arah reaksi pasar dari nilai
pengumuman laba. Langkah kedua, dilakukan uji korelasi. Uji korelasi dilakukan untuk
mengetahui hubungan UE dengan masing-masing nilai CAR. Uji korelasi dilakukan
dengan menggunakan menggunakan metode Pearson. Langkah yang dilakukan adalah :
Menghitung koefisien nilai korelasi, dengan rumus :
r = ݊ =݅݊ ݅ݕ ݅ݔ1 – =݅݊݅ݔ1 =݅݊݅ݕ1 ݊ ݅ݔ2 ݊݅=1− =݅݊݅ݔ1 ² ݊ ݅ݔ2 ݊݅=1− =݅݊݅ݔ1 ²

Dalam hal ini : r = koefisien nilai korelasi, n = jumlah data,  = ݅ݔnilai UE,  = ݅ݕnilai
CAR.
Apabila tingkat signifikansi masing-masing pendekatan kurang dari 0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa nilai UE berhubungan dengan masing-masing CAR. Koefisien
nilai korelasi yang lebih besar dari masing-masing pendekatan menunjukkan hubungan
yang lebih kuat. Uji asumsi klasik yang dilakukan untuk data dalam penelitian ini adalah
uji normalitas. Tujuan uji normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah uji regresi
sederhana dapat dilakukan terhadap data yang ada. Pengujian hipotesis menggunakan uji
statistik parametrik apabila data berdistribusi secara normal. Model regresi sederhana
digunakan untuk mengukur sensitivitas CAR (Cumulative Abnormal Reurn) terhadap UE
(Unexpected earnings).
D. HASIL DAN DISKUSI
Hasil Penelitian
Model regresi sederhana digunakan untuk mengukur sensitivitas CAR
(Cumulative Abnormal Reurn) terhadap UE (Unexpected earnings). Hasil pengujian
terhadap masing-masing CAR baik sebelum pengumuan, pada saat pengumuman, dan
setelah pengumuman disajikan masing-masing di bawah ini.
Pada pengujian CAR -5,0, didapat hasi ERC sebesar 0.000 dengan nilai signifikansi
0.285. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik bahwa pengumuman laba tidak
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mempengaruhi return pasar. Hasi pengolahan data dengan menggunakan SPSS
ditampilkan dalam Tabel 1. sampai dengan Tabel 5.

Tabel 1. Regresi CAR -5,0
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Standardized
Coefficients

Std. Error

-.012

.005

.000

.000

UE

t

Beta
.167

Sig.

-2.611

.013

1.084

.285

Dependent Variable: CAR -5,0

Pada pengujian CAR -2,0, didapat hasil ERC sebesar 0.000 dengan nilai
signifikansi 0.107. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik pengumuman laba tidak
mempengaruhi return pasar. Hasil pengolahan data dengan SPSS ditampilkan dalam
Tabel 2.
Tabel 2. Regresi CAR -2,0

Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)
UE

Standardized
Coefficients

Std. Error

t

Beta

-.005

.005

.000

.000

-.250

Sig.

-.973

.336

-1.650

.107

Dependent Variable: CAR -2,0

Pada pengujian CAR 0 didapat hasil dari ERC sebesar 0.000 dengan nilai
signifikansi 0.733. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengumuman laba tidak
berpengaruh terhadap return pasar. Hasil pengolahan data dengan SPSS ditampilkan
dalam Tabel 3.
Tabel 3. Regresi CAR 0
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B

Standardized
Coefficients

Std. Error

(Constant)

.015

.009

UE

.000

.001

Beta
-.054

t

Sig.

1.737

.090

-.343

.733

Dependent Variable: CAR 0

Pada pengujian CAR 0,2, didapat hasil dari ERC sebesar 0.000 dengan nilai
signifikansi 0.440. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengumuman laba
tidak berpengaruh terhadap return pasar. Hasil pengolahan data dengan SPSS ditampilkan
dalam Tabel 4.
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Tabel 4. Regresi CAR 0,2
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)
UE

Standardized
Coefficients

Std. Error

t

Beta

-.023

.010

.000

.001

Sig.

-2.249

.030

-.779

.440

-.121

Dependent Variable: CAR0,2

Pada pengujian CAR 0,5, didapat hasil dari ERC sebesar 0.002 dengan nilai
signifikansi 0.000. Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengumuman laba
berpengaruh terhadap return pasar. Hasil pengolahan data dengan SPSS ditampilkan
dalam Tabel 5.
Tabel 5. Regresi CAR 0,5
Coefficientsa
Unstandardized
Coefficients
Model
1

B
(Constant)
UE

Standardized
Coefficients

Std. Error

t

Beta

-.017

.007

.002

.001

.542

Sig.

-2.377

.022

4.126

.000

a. Dependent Variable: CAR 0,5

Pada penelitian ini menunjukkan hasil pengamatan dari hari ke 5 sebelum
pengumuman laba sampai hari ke 2 setelah pengumuman laba tidak memberikan dampak
terhadap reaksi pasar. Pada hari ke 5 setelah pengumuman laba menunjukkan bahwa
terjadi dampak yang signifikan pengumuman laba terhadap reaksi pasar.
Pengujian untuk melihat hubungan antara pengumuman laba dengan reaksi pasar
dilakukan dengan mengitung nilai korelasi antara nilai UE dengan nilai masing-masing
CAR. Metode penghitungan yang dipakai adalah korelasi Pearson.hasil penghitungan
dengan menggunakan SPSS ditampilkan diTabel 6.
Tabel 4.9. Korelasi UE dengan CAR
Correlations
CAR -5,0 CAR -2,0
CAR -5,0 Pearson
Correlation

1

CAR -2,0
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CAR 0,2

CAR 0,5

UE

.099

.066

-.107

-.138

.167

.529

.675

.496

.378

.285

43

43

43

43

43

43

.099

1

.501**

-.633**

.083

-.250

.001

.000

.597

.107

Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)

CAR 0

.529
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CAR 0

CAR 0,2

CAR 0,5

UE

N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation
Sig. (2-tailed)
N
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43

43

43

43

43

43

.066

.501**

1

-.781**

.102

-.054

.675
43

.001
43

43

.000
43

.514
43

.733
43

-.107

-.633**

-.781**

1

-.207

-.121

.496
43

.000
43

.000
43

43

.182
43

.440
43

-.138

.083

.102

-.207

1

.542**

.378
43

.597
43

.514
43

.182
43

43

.000
43

.167

-.250

-.054

-.121

.542**

1

.285
43

.107
43

.733
43

.440
43

.000
43

43

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hasil penghitugan menunjukkan bahwa nilai korelasi antara pengumuman laba
dengan reaksi pasar pada masing-masing jendela pengamatan berbeda. Pada jendela
pengamatan 5 hari sebelum pengumuman laba tahunan sampai dengan 2 hari setelah
pengumuman laba tahunan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan secara statistik.
Pada jendela pengamatan 5 hari setelah pengumuman laba tahunan menunjukkan
hubungan yang sigifikan secara statistik antara pengumuman laba dengan reaksi pasar.
Nilai korelasi Pearson antara UE dengan CAR -5,0, CAR -2,0, CAR 0, CAR 0,2, dan CAR
0,5 adalah 0.167, -0.250, -0.054, -0.121, dan 0.542. Tingkat signifikansi korelasi antara
UE dengan dengan CAR -5,0, CAR -2,0, CAR 0, CAR 0,2, dan CAR 0,5 masing-masing
adalah 0.285, 0.107, 0.733, 0.440, dan 0.000. CAR -5,0, CAR -2,0, CAR 0, CAR 0,2
memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0.05. CAR 0,5 memiliki nilai signifikansi
0.000. Hasil penghitungan tersebut menujukkan bahwa dalam penelitian ini, korelasi
antara pengumuman laba tahunan dengan reaksi pasar secara statistik tidak signifikan
selama periode pengamatan 5 hari sebelum pengumuman laba tahunan sampai dengan 2
hari setelah pengumuman laba tahunan. Pada hari ke 5 setelah pengumuman laba tahunan
terjadi korelasi yang signifikan antara pengumuman laba tahunan dengan reaksi pasar.
Diskusi Hasil
Pengaruh antara pengumuman laba terhadap return pasar, karena: (1) informasi
pengumuman laba perusahaan belum diterima oleh pasar, (2) investor berhati-hati dalam
menerima informasi pengumuman laba tersebut (berhati-hati dalam mengambil
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keputusan, maksudnya adalah investor masih membutuhkan waktu lagi untuk
menganalisa kandungan informasi pengumuman laba tersebut).
CAR +2 = 0.440, Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengumuman
laba tidak berpengaruh terhadap return pasar. Pada hari ke 2 setelah pengumuman laba ini
pengumuman laba tidak berpengaruh terhadap return pasar. Hal ini dikarenakan: (1) pasar
bereaksi lambat terhadap informasi pengumuman laba yang di publikasikan perusahaan.
(2) Investor dalam hal ini lebih bersikap rasional dalam mengambil keputusan, artinya
investor membutuhkan waktu untuk mengamati kandungan informasi yang berada di
dalam laporan pengumuman laba perusahaan tersebut.
CAR +5 = 0.000, Hasil ini menunjukkan bahwa secara statistik, pengumuman
laba berpengaruh terhadap return pasar. Pada hari ke 5 setelah pengumuman laba ini,
menunjukkan bahwa pengumuman laba perusahaan berpengaruh terhadap return pasar.
Hal itu dikarenakan: (1) informasi pengumuman laba telah diterima oleh pasar, (2)
investor membutuhkan waktu 5 hari dalam mengamati dan menganalisis kandungan
informasi pengumuman laba perusahaan untuk mengambil keputusan, (3) informasi
pengumuman laba yang sampai ke investor tidak secepat informasi lain. (4) tidak
menutup kemungkinan adanya pengaruh faktor lain selain informasi pengumuman laba
perusahaan (faktor lain tersebut tidak diteliti dalam penelitian ini/uncontrollable).
Hasil pengujian regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
antara pengaruh pengumuman laba akuntansi tahunan terhadap return saham. Hal ini
mengindikasikan bahwa pasar bereaksi terhadap suatu saham dipengaruhi juga oleh
adanya pengumuman laba tahunan. Hasil penelitian ini secara khusus tidak menolak
hipotesis yang diajukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ball dan Brown
(1968), Beaver (1968), Collins dan Kothari (1989) menemukan bukti empiris bahwa
informasi mengenai pertumbuhan (growth) perusahaan juga merupakan unsur yang
berpengaruh terhadap reaksi pasar.
D. KESIMPULAN
Hasil estimasi menggunakan regresi menunjukkan hasil yang mendukung
hipotesis bahwa terdapat pengaruh pengumuman laba terhadap return saham di Bursa
Efek Indonesia. Pengumuman laba (earning) dapat memberikan informasi yang
bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dan para investor yang digunakan untuk
mengambil keputusan yang mempunyai konsekuensi ekonomi. Investor sangat
berkepentingan terhadap pengumuman laba karena dipercaya dapat memberikan
informasi tentang tingkat likuiditas suatu perusahaan dan earning, mengestimasi harga
saham masa datang dan menjadi tolak ukur untuk menanam modal pada suatu
perusahaan.
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