
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Bclakang Masalah

Pasar modal merupakan pasar dari sejumlah instruinen keuangan jangka

panjang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk utang maupmi modal sendiri,

baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun pemsahaan swasta. Sebelum

memutuskan untuk menjual atau membeli saham para pemodal sangat

memerlukan informasi, baik informasi yang dipublikasikan maupmi informasi

yang tidak dipublikasikan. Informasi ini digiuiakan untuk pengambilan keputusan

yang berkaitan dengan pcmililian portofolio investasi yang paling menguntungkan

dengan tingkat resiko tertentu. Analisis analis keuangan merupakan salah satu

suniber informasi yang dapat dipergimakan oleh investor dalam mengambil

keputusan portofolio.

Dalam melakukan analisis pada perusahaan atau sekuritas, biasanya anahs

akan melakukan dua pendekatan analisis yaitu analisis fundamental dan analisis

teknikal. Kedua pendekatan analisis ini mempunyai tujuan yang sama yaitu

memprediksi harga saham pada masa yang akan datang. Analisis fundamental

memperkirakan harga saham dengan berdasarkan nilai faktor-faktor fundamental

dari ekonomi secara makro (kondisi pasar), kondis industri, dan kondisi spesifik

perusaliaan yang kemudian menerapkan hubmigan variabel-variabel tersebut

imtuk memperoleh taksiran harga saham. Dari anahsis fundamental ini juga dapat

dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Sedangkan dalam analisis teknikal,



estimasi dilakukan dengan mengamati harga saham pada waktu yang lalu taiipa

memperhatikan faktor fundamental perusahaan.

Dalam analisis analis keuangan, analis akan menyajikan fakta penting

dalam sebuah cara yang infonnatif dan berguna bagi investor. Maksud dari

analisis keuangan adalah imtuk memberikan pertimbangan clan pada akhirnya

akan mempenganihi perilaku. Hubmigan antara investor dan analis terjalin atas

dua faktor yaitu: (1) liarapan dari penerima (investor) atas pesan komunikator

(analis) dan (2) apakah kesimpulan komunikatorcocok atau tidak dengan harapan

(Sarjono,2000). Seorang investor mengliarapkan analis untukmenerbitkan laporan

yang menguntimgkan atau laporan yang menggambarkan sebuah perusahaan

dalam keuntimgan sehingga harapamiya cocok. Anahsis dapat berbentuk prediksi

terhadap harga-harga saham atau evaluasi kinerja pemsahaan. Analis akan

mengolah informasi yang ada dan menyajikan hasil anahsisnya sehingga dapat

dijadikan sebagai salali satu dasar pertimbangan untuk para investor.

Apabila para ahli ekonomi mengatakan bahwa pasar sekuritas efisien,

mereka tidak bermaksud mengatakan bahwa sistem pengarsipan yang mutakliir,

meja-mejanya bersih berkilat. Yang mereka maksud adalah bahwa informasi yang

relevan telah dicerminkan dalam harga-harga sekuritas tersebut. Secara formal

pasar modal yang efisien didefinisikan sebagi pasar yang liarga sekuritas-

sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan..Semakin cepat

infonuasi bam tercermin pada liarga sekuritas, semakin efisien pasar modal

tersebut. (Husnan, 2001264)



Reaksi investor terliadap publikasi analisis analis keuangan ditunjukkan

dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Studi peristiwa

(event study) pengaruh publikasi analisis analis keuangan terhadap reaksi investor

memberikan gambaran ada tidaknya reaksi dan seberapa cepat reaksi para investor

dalam menanggapi adanya informasi yang diberikan tersebut. Reaksi pasar

ditimjukan dengan adanya perubahan liarga sekuritas yang bersangkutan. Reaksi

ini dapat diukur dengan menggiuiakan abnormal return. Suatu peiigumuman yang

mengandung informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar.

Sebaliknya peiigumuman yang tidak mengandung informasi tidak akan

memberikan abnomial return. Seclangkan keputusan investasi investor akan

dicenninkan perubahan volume perdagangan saham dan aktivitas perdagangan

yang ada di bursa. Oleh karena itu, seberapa besar pengaruh publikasi tersebut

terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham perlu diketahui

sehingga jika terjadi event yang serupa para investor dapat menentukan

pengalokasian sahamnya.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, penulis tertarik imtuk melakukan

penelitian dan menulis skripsi dengan judul "PENGARUH PUBLIKASI

ANALISIS ANALIS KEUANGAN TERHADAP ABNORMAL RETURN DAN

VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA PERUSAHAAN-PERUSAHAAN

GO PUBLIK DI BURSA EFEK JAKARTA".



1.2 Rumusan Masalah

Apabila informasi analisis analis keuangan mampu mempengaruhi

pengharapan investor atas prospek suatu usaha, maka tentunya akan menimbulkan

ketidakseimbangan sementara dalam pasar modal. Ketidakseimbangan ini akan

menyebabkan investor melakukan pembelian dan penjualan saham untuk

memaksimumkan kepuasannya. Aktivitas dan reaksi dari investor ini akan tampak

dan ada atau tidaknya abnormal return dan volume transaksi saham. Jadi

pengaruh informasi publikasi analisis analis keuangan akan diamati pada sekitar

tanggal publikasi analisis tersebut.

Dan uraian diatas penulis mcrumuskan masalah penelitian sebagai

berikut:

1. Apakah publikasi analisis analis keuangan mcmpunyai pengaruh pada

abnormal return ?

2. Apakah publikasi analisis analis keuangan dapat mempengaruhi aktivitas

volume perdagangan saham ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan :

a. Mengetahui pengaruh publikasi analisis analis keuangan terhadap

abnormal return.

b. Mengetahui pengaruh publikasi analisis analis keuangan volume

perdagangan saham.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat:

a. Bagi para pelaku pasar modal diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam aktivitas

perdagangan saham serta memprediksi perubahan harga jika terjadi

event yang serupa.

b. Bagi penuhs diliarapkan dapat bemianfaat untuk memperluas ihnu

pengetahuan dan wawasan serta sebagai media penerapan teori - teori

yang dipelajari. Selain itu sebagai media pelengkap dari ihnu yang

dipelajari sebelumnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasanterdiri dari 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab pembuka yang terdiri dari : latar belakang masalali,

rumusan masalali, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini merupakan pembahasan secara rinci mengenai kajian

pustaka yang meliputi landasan teori, hasil penelitian terdahulu

Bab UJ Metode Penehtian

Terdiri dari sample dan populasi penelitian, data yang dibutuhkan, definisi

variabel operasionaL alat anahsisyang digunakan dan rmnusan hipotesis.



Bab IV Anahsis dan Pembahasan

Dalam bab ini dibalias bagaimana penganili adanya publikasi anahsis

analis keuangan terliadap abnormal return dan volmne perdagangan saham

pada perusaliaan-penisahaan di Bursa Efek Jakarta yang menjadi obyek

analisis.

Bab V Kesimpulan

Terdiri dari kesimpulan, saran dan keterbatasan dari penelitian ini.


