
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan dunia pasar modal saat ini meningkat semakin pesat, 

mengakibatkan bisnis investasi menjadi kompleks dan semakin ketat. Para 

investor menilai bahwa informasi yang disampaikan perusahaan dijadikan 

sebagai alat analisis dan mengawasi kinerja perusahaan (Mahmud dan Irianto, 

2012). Salah satu indikator terpenting dalam mengevaluasi kinerja perusahaan 

adalah dengan melihat laba akuntansi / accounting profits (Salehnezhad, 2013). 

Laba merupakan salah satu elemen dalam laporan keuangan yang 

memiliki kandungan informasi yang tinggi. Pentingnya informasi laba juga 

telah dinyatakan dalam Statement Of Financial Accounting Concepts (SFAC) 

nomor 2 menunjukkan bahwa laba merupakan unsur utama dalam laporan 

keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya dengan 

kemampuan laba sebagai nilai prediktif. Laba juga merupakan salah satu 

parameter kinerja perusahaan yang mendapat perhatian utama dari para 

investor dan kreditur, karena informasi dalam laba tersebut mampu 

menggambarkan kondisi ekonomi dan prospek perusahaan di masa mendatang. 

Setiap investor selalu mengharapkan return yang tinggi atas 

insvestasi yang telah dilakukan, dimana return  merupakan pengembalian hasil 

atau laba atas suatu surat berharga atau insvestasi modal. Studi mengenai 

hubungan antara laba akuntansi dengan return saham telah banyak dilakukan, 
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dimana penelitian yang pertama dilakukan oleh Ball dan Brown (1968) 

terhadap 261 saham yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) 

dalam masa periode 1957-1965, yang memperlihatkan adanya hubungan yang 

positif antara perubahan laba tahunan (annual earnings) dengan tingkat 

keuntungan abnormal (abnormal return) saham selama setahun terakhir 

sebelum laba diumumkan. 

Husnan (2001) yang melakukan studi tentang dampak pengumuman 

laporan keuangan terhadap kegiatan perdagangan saham dan variabilitas 

tingkat keuntungan, yang hasil studi tersebut konsisten dengan penelitian 

serupa oleh Beaver (1968), penelitian lain yaitu tentang kegunaan rasio 

keuangan untuk menaksir perubahan laba di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang 

dilakukan oleh Machfoedz (1994).  

Sarantini dan Nikmah (2011) yang melakukan penelitian mengenai 

studi tentang reaksi pasar atas kinerja finansial dan ketepatan publikasi laporan 

keuangan. Penelitian lainnya dilakukan oleh Setiawan dan Daud (2012) yaitu 

pengaruh laporan akuntansi terhadap return saham tentang pertimbangan 

ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Dari keseluruhan penelitian tersebut menegaskan bahwa adanya 

hubungan antara laba akuntansi dengan returns saham, pengujian informasi 

laba akuntansi dapat dilihat dari sisi yang lain selain return saham yaitu dengan 

melihat perilaku reaksi pasar. Sehingga menarik minat penulis untuk 

melakukan penelitian tentang reaksi pasar untuk menguji kandungan informasi 

laba akuntansi. 

Laba akuntansi dapat memberi sinyal positif (good news), apabila 

terjadi perubahan positif dari tahun sebelumnya. Laba akuntansi juga dapat 
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memberi sinyal negatif (bad news), apabila terjadi perubahan negatif dari tahun 

sebelumnya. Jika investor menangkap sinyal positif dari laba perusahaan, maka 

investor akan menilai bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang bagus, 

dan berminat untuk memiliki saham perusahaan itu. Apabila pada saat itu 

perusahaan tidak menambah jumlah saham yang beredar  (penawaran 

perusahaan itu tetap), maka akan terjadi ketidakseimbangan antara jumlah 

permintaan dan penawaran. Jika jumlah permintaan lebih besar dari jumlah 

penawaran, maka akan mendorong naiknya harga pasar saham tersebut. Reaksi 

investor ini akan tercermin adanya abnormal return positif. Dengan kata lain 

pendapatan aktual yang diterima oleh investor lebih besar daripada pendapatan 

yang diharapkan. 

Apabila investor menangkap sinyal negatif (bad news) dari 

pengumuman laba perusahaan, maka investor akan menilai laba yang semakin 

rendah karena kinerja perusahaan yang semakin menurun dan mengakibatkan 

kinerja perusahaan menjadi buruk. Maka akan mendorong jumlah permintaan 

terhadap saham perusahaan tersebut menjadi berkurang. Sedangkan investor 

yang telah memiliki saham perusahaan itu, tentu berniat untuk menjual saham 

yang dipegangnya tersebut. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara 

jumlah permintaan dan penawaran saham. Dengan adanya jumlah penawaran 

yang lebih besar dari jumlah permintaan, maka akan mendorong turunnya 

harga pasar saham tersebut. Reaksi investor ini tercermin dengan adanya 

abnormal return negatif, yaitu pendapatan aktual yang diterima oleh investor 

lebih kecil daripada pendapatan yang diharapkan. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud ingin 

menguji kandungan informasi laba akuntansi dengan melihat perilaku reaksi 
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pasar terhadap pengumuman laba akuntansi berkondisi good news dan bad 

news pada perusahaan Consumer Goods yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hal ini berbeda dengan 

penelitian tentang kandungan informasi laba akuntansi lainnya yang menguji 

dengan mengukur kekuatan hubungan laba akuntansi dengan return saham. 

1.2.            Rumusan Masalah 

Dari uraian tersebut diatas, dapat dirumuskan masalah dari 

penelitian ini adalah : 

Apakah terdapat reaksi pasar saham terhadap pelaporan laba akuntansi 

berkondisi good news dan bad news di sekitar tanggal publikasi akuntansi? 

1.3.            Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menguji kandungan 

informasi laba akuntansi dengan mengetahui adanya reaksi pasar terhadap 

pengumuman laba akuntansi dalam kondisi good news dan bad news di sekitar 

tanggal publikasi laba akuntansi. 

1.4.            Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain : 

a. Kontribusi bagi pemodal yang berinvestasi di bisnis consumer goods. 

b. Peneliti lain. Bagi pihak yang lain dapat menggunakan skripsi ini sebagai 

referensi atau informasi untuk penelitian selanjutnya. 
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c. Bagi penulis. Skripsi ini mermberikan pengalaman dan pembelajaran yang 

berharga bagi penulis terutama di bidang pasar modal.  

1.5.            Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini akan diuraikan menjadi beberapa bagian atau bab, yaitu 

pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta 

kesimpulan. 

BAB 1  :   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB 2  :   LANDASAN TEORI 

Bagian ini akan menjelaskan tentang teori laporan keuangan, 

saham, signalling theory, teori tentang good news dan bad news, 

teori event study, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik; 

penelitian sebelumnya, yang menguraikan penelitian yang pernah 

dilakukan yang dijadikan acuan dalam penelitian; hipotesis dan 

model analisis. 

BAB 3  :   METODE PENELITIAN 

Bab ini akan dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu : 

pendekatan penelitian, yang dalam penelitian ini menitikberatkan 

pada pengujian hipotesis dan menggunakan sampel perusahaan 
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consumer goods periode tahun 2008-2012. Identifikasi variabel, 

dimana variabel yang digunakan adalah variabel bebas (independent 

variable) dan variabel terikat (dependent variable). Definisi 

operasional, merupakan definisi berupa cara mengukur variabel 

tesebut. Jenis dan sumber data, dimana data yang digunakan dalam 

pene3litian ini adalah data sekunder. Prosedur pengumpulan data, 

metode penentuan sampel, dan terakhir teknik analisis yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB 4 :   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil dan pembahasan penelitian pada 

perusahaan consumer goods. Hasil dan pembahasan penelitian ini 

terdiri dari dari: gambaran umum subyek dan obyek penelitian, 

deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis, serta pembahasan 

dan hasil analisis yang menyatakan apakah reaksi pasar di sekitar 

tanggal pengumuman laba akuntansi. 

BAB 5  :   SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini, serta saran 

bagi pihak-pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini, 

yang selanjutnya akan berguna dalam penelitian selanjutnya. 
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