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Melihat kondisi perusahaan manufaktur yang mengalami kemerosotan di akhir tahun 2005 

dikarenakan kenaikan harga BBM pada awal Oktober 2005 menyebabkan para pelaku bisnis di 

bidang manufaktur harus mencari cara efisien yang radikal (Waspada, 26 Desember 2005). 

Dalam kondisi tertentu, di pasar modal ada saja investor yang dapat melakukan spekulasi harga, 

sehingga mereka dapat memperoleh abnormal return atas investasinya. Adanya pertimbangan 

tersebut, maka investor dalam melakukan investasi harus mengetahui bagaimana kondisi atai 

posisi keuangan perusahaan yang akan menjadi tujuan investasinya. Kondisi keuangan 

perusahaan dapat dilihat melalui curret asset, liability, sales, dan net income yang terdapat dalam 

neraca dan laporan L/R yang telah dipublikasikan perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh current asset, liability, sales, dan net income 

terhadap abnormal return saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi dengan menggunakan metode studi kasus. Jenis 

data yang digunakan adalah data dokumenter, sedangkan sumber data diperoleh dari data 

sekunder yang berupa neraca dan laporan L/R perusahaan yang telah dipublikasikan perusahaan 

pada ICMD tahun 2005, JSX Statistic pada tahun 2003-2005, Stock Chart on JSX Equity dan 

webside www.jsx.co.id 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak semua variabel bebas (current asset, liability, sales, 

dan net income) berpengaruh signifikan terhadap variable terikat (abnormal return). Hasil analisi 

data dengan menggunakan bantuan program SPSS 11 dengan metode stepwise, menyatakan 

bahwa variabel sales dan net income saja yang berpengaruh signifikan terhadap abnormal return 

saham perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ. Diantara berbagai informasi keuangan 

variable terdiri dari: current assets, liability, sales, dan net income, informasi keuangan net 

income yang memberikan pengaruh dominan terhadap abnormal return saham perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEJ. 

 


