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ABSTRAK 

 

Nicky Putri Fadillah Tullah. 2011. 8323118269. Analisis Perbedaan Return 
Saham Sebelum dan Sesudah Implementasi IFRS. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

Sehubungan dengan standar akuntansi indonesia yang harus disesuaikan 
dengan standar international membuat harga saham menjadi naik atau turun 
sehingga berpengaruh terhadap return sahamnya. Kondisi ini menuntut adanya 
sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang seragam dan dapat diterima oleh 
berbagai negara. 

Pada penelitian ini untuk melakukan perhitungan pada return saham suatu 
perusahaan atau investor penulis menggunakan 20 sampel yang terdaftar dalam 50 
Most Active Stocks By Trading Volume pada tahun 2011 dan 2012, periode yang 
digunakan selama 2 tahun karena masa implementasi IFRS di Indonesia baru 
berjalan selama 2 tahun. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui return saham sebelum dan 
sesudah implementasi IFRS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
deskriptif dimana penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai objek 
yang diteliti dengan melihat fakta-fakta yang ada. Teknik pengumpulan data 
melalui studi pustaka dan dokumenter. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 
antara return saham sebelum dan sesudah implementasi IFRS. Pada periode 
sebelum implementasi IFRS mengalami penurunan terhadap return saham. 
Sebaliknya, pada periode setelah implementasi IFRS return saham perusahaan 
mengalami peningkatan. 

Kata Kunci : Return saham, Implementasi IFRS 
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ABSTRACT 

Nicky Putri Fadillah Tullah. 2011. 8323118269. Analisis Perbedaan Return 
Saham Sebelum dan Sesudah Implementasi IFRS. Program Studi DIII Akuntansi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 

With Indonesian accounting standards which must be adapted to 
international standards to make the price of the stock to go up or down so that the 
effect on the return of its shares. This condition requires a system of accounting 
and financial reporting in a uniform and acceptable by the various countries. 

In this study to perform calculations on a firm's stock returns, the authors 
use a sample of 20 listed in the 50 Most Active Stocks By Trading Volume in 2011 
and 2012, the period used during the past 2 years due to the implementation of 
IFRS in Indonesia has been running for 2 years. 

The purpose of this observation is to determine the stock returns before 
and after implementation of IFRS. The method used is descriptive method in 
which this study gives a clear picture of the object under study by looking at the 
facts. The technique of collecting data by book study and documenter. 

From the results of this study it can be concluded that is a difference 
between stock returns before and after implementation of IFRS. In before period 
implementation of IFRS, stock return has decreased. Otherwise, in after period 
implementation of IFRS, stock returns has increased. 

Keywords : Stock Returns, Implementation of IFRS
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