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ABSTRAK 

Penelitian Uri menguji reaksi barga saham yang tercermin pada pendapatan 
abnormal saham, terhadap pengumuman leverage keuangan perusahaan manufaktur 
yang dimuat dalam 1aporan keuangan, serta men~li apakah terdapat perbedaan 
pendapatan abnonnal Sallatll (AAR dan CAAR) atltara ke1ompok perusahaan dengan 
leverage keuangan meningkat dan kelompok pernsahaan dengan leverage keuangan 
menurun. 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan event study dengan 
menggunakan data seklmder berupa barga saham barian pernsabaan sampel dan 
lHSG, dengan periode penelitian tabun 1997-1998. b'vent yang digunakan dalam 
penelitian ini adalab pengumuman laporan keuangan tabunan pernsahaan manufak11.1I 
untuk tabun buku 1998. Penelitian Uri menggnnakan sampel perusabaan mannfaktur 
yang go public dl BEl sebanyak 30 perusabaan. yang terbagi atas perusabaan dengan 
leverage keuangan meningkat sebanyak 16 perusahaan dan perusahaan dengan 
leverage keuangan menurun sebanyak 14 perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pasar bereaksi positif 
terhadap pengum:uman leverage keuangan perusahaan, dengan nilai AAR yang 
signifikan terjadi pada h-lO, h+l, h+2, h+4 dati h+7. sedangkan nilai CAAR yang 
signifikan terjadi pada h-14 sampai dengan h+ 15. Penelitian ini juga membuktikan 
bahwa terdapat perbedaan pendapatan abnormal· saham antara perusahaan yang 
mengumumkan leverage keuangan menlngkat dan perusabaan yang mengumumkan 
leverage keuangan menurun. Perbedaan nilai AAR yang signifikan teIjadi pada h+ 1. 
sedangkan perbedaan nilai CAAR lyang signifikan terjadi pada b-lO, h-2 sampai 
dengan h+15, dengan nilai t hitung AAR dan CAAR seluruhnya negatif. 

Dari basil penelitian diatas, menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif 
terhadap informasi leverage keuangan perusahaan, Natnun pendapatan abnormal 
sabam perusahaan yang mengtunumkan leverage keuangan meningkat Iebih rendab 
dibandingkan pendapatall abnormal saham perusahaan yang mengumumkan leverage 
kel1angan menurun. 
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