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ABSTRAK 


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan reaksi pasar terhadap perubahan 
pendapatan tahunan pOOa perusahaan yang berbeda ukuran. Penelitian ini 
menggunakan 56 sampeI, yaitu pengumuman pendapatan tahunan perusahaan selama 
periode fiskal 1995-1996. Sam pel rlibagi menjadi dua kelompok yaitu sampel yang 
labanya naik dibanding tahun sebelumnya dan sam pel yang labanya turon dibanding 
tahun sebelumnya. Pendekatan penelitian adalah pendekatan event study untuk 
menjelaskan reaksi pasar atas pengumuman pendapatan tahunan perusahaan. Reaksi 
pasar yang ditunjukkan dengan muneulnya abnormal return di sekitar pengumuman 
pendapatan tahunan antara perusahaan keeil dengan perusahaan besar kemudian 
dibandingkan dengan menggunakan uji beda antar dua kelompok perusahaan ini. 
Untuk melihat perbedaan reaksi antara perusahaan besar dan perusahaan keeil maka 
masing-masing kelompok dibedakan meT1iadi perusahaan besar dan perusahaan keeil 
berdasarkan nilai penjualannya. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya abnormal return negatif yang signifikan 
pada kelompok laba menurun pOOa saat pengumuman pendapatan tahunan dan 
adanya abnormul return yang signifikan sehari sebelum pengumuman pada 
kelompok laba meningkat. Adanya abnormal return yang signifikan di sekilar 
pengumuman pendapatan tahunan mengindikasikan bahwa Bursa Efek Jakarta sudah 
efisien dalam bentuk semi kuat. Lebih jauh IRgi ditemukan bahwa tidak ada 
perbedaan abnormu{ return yang signifika.l· diantara kedua kelompok perusahaan 
tersebut pada pengumuman laba meningkat. AAR perusahaan kecil Iebih rendah 
daripada AAR perusahaan besar pacta kdompok laba menurun dan CAAR 
perusahaan kecil Iebih rendah dari CAAR perusahaan besar pada periode setelah 
pengumuman. Ini berarti bahwa nilai informasi yang terkandung dalam pengumuman 
pendapatan tahunan pada perusahaan keeillebih besar dari pOOa perusahaan besar. 
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