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Abstract 

The research aims at analyzing the significance of influence of armal stock retur around the 

days of the right issue announcement, investigeting whether there is a semistrong form informationally 

efficient market in Jakarta Stock exchange (JSX), and determining the most influential factor in 

developing the abnormal return of the stock. The analysis methods used in this research are following. 

First, one-sample test is employed to analyze the significance of the abnormal return around the days of 

the right issue announcement and to determine whether the right issue announcement has an 

informationally contents. Second, the finding from the first analysis will be used to determine the 

semistrong form informationally efficient market. Finally, a multiole linier regression model is used to 

determine the mostinfluential factor influencing the abnormal return of the stock.  

The right issue announcement is responded negatively by the investor. Further, it is indicated by 

the value of the cumulative abnormal return which tends to decrease. It means that the right issue 

announcement is considered as a bad news by investors. In addition, the holders of the right issue stock 

do not get additional prosperity, which is indicated by the declining of the cumulative of abnormal 

return. The negative value of abnormal returns reveal that the market responses slowly and continuously 

in absorbing right issue information. It can be concluded that the JSX has no semi strong form 

informational content. The result obtained from the multiple regression equation shows that investors 

reaction, which is indicated by the cumulative abnormal return of the stocks, is not influenced by offer 

price, investment, leverage, and price to book value variables. Implications of the finding all the right 

issue announcement should be released before the effective date of Bapepam, otherwise it will be 

ineffective. In other words, releasing the right issue after the proper date will not produce informational 

content from the right issue. Furthermore, in order to find outn the factor influencing the right issue it is 

suggested that the company sample is grouped by sectors. Hence, each sector has homogenous 

characteridstic, or if there are still heterogonous characteristics it will spread evenly.  
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PENDAHULUAN  

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana reaksi investor terhadap pengumuman 

right issue di pasar modal Idonesia.Reaksi investor ditunjukan dengan adanya perubahan 

harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini diukur dengan menggunakan 

returnsebagai nilai perubahan harga, atau dengan menggunakan abnormal return. Apabila 

diperoleh abnormal return baik positif atau negatif, berati pengumuman right issue 

mempunyai kandungan informasi yang dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar modal 

bentuk setengah kuat secara informasi (semi strong-form informationally efficient 



market) di Bursa Efek Jakarta. Sebaliknya apabila tidak diperoleh abnormal return 

disekitar pengumuman right issue, berarti pengumuman right issue tidak memounyai 

kandungan informasi. 

Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat, jika tidak ada investor yang dapat 

memperoleh abnormal return dari informasi yang diumumkan, atau jika memang ada 

abnormal return pasar harus bereaksi dengan cepat (quickly) untuk menyerap abnormal 

return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru.  

Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan untuk mengetahui factor-faktor apa yang 
mungkin mempengaruhi abnormal return saham disekitar hari pengumuman right issue. 

Perumusan Masalah 

1. Apakah abnormal retun saham disekitar hari pengumuman right issue di Bursa Efek 

Jakarta berpengaruh signifikan ? 

2. Apakah Bursa Efek Jakarta telah memenuhi jsyarat efisiensi pasar modal bentuk 

setengah kuat secara informasi (semi strong- form informationally efficient market) ? 

3. Factor mana diantara factor-faktor offer price. Infestasi, leverage dan price book 

value yang mempunyai pengaruh paling kuat terhadap abnormal return saham ? 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Right issue merupakan salah satu contoh peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Dalam right issue yang mengandung informasi 

maka akan mengakibatkan terjadinya abnormal return disekitar tanggal pengumuman right 

issue tersebut. Kalau mengandung informasi, maka passaor akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima yang akan dilihat dari reaksi investor. Reaksi investor ini 

ditunjukan dari perubahan harga suatu sekuritas dan reaksi ini diukur oleh abnormal 

return sebagai nilai perubahan harga.  

Study yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman disebut event study . Dalam event study akan 

dipelajari kandunga informasi (information content) dari pengumuman right issue. 

Kemudian kandungan informasi tersebut akan digunakan untuk menguji efisiensi pasar 
bentuk setengah kuat secara informasi (semistong form informationally efficient market). 

Dari pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat tersebut dapat diketahui kecepatan 

reksi pasar untuk menyerap informasi yang diumumkan. Pasar dikatakan efisien bentuk 

setengah kuat secara  informasi, jilka tidak ada investor yang  dapat memperoleh 

abnormal return dari informasi yang diumumkan. Jika memang ada abnormal return, pasar 

harus bereaksi dengan cepat (aquickly) menuju ke harga keseimbangan yang baru. Dengan 

demikian pengujian kandunga informasi (Jogiyanto, Selanjutnya peneltian akan dilanjutkan 

untuk mengetahui factor-faktor apa yang mungkin mempengaruhi abnormal return saham 

disekitar hari pengumuman right issue).  



Factor- factor yang mempengaruhi abnormal return saham adalah sebagai berikut : 

1. Variable Offer price yaitu besarnya harga penawaran saham baru relatif terthadap 

harga pasar saham satu bulan sebelum pengumuman right issue.  

Besarnya harga penawaran saham baru berpengaruh positif terhadap abnormal return. 

(dalam penelitian Loderer Zimmermann, 1998) 

2. Variabel investasi yang merupakan besarnya penambahan modal perusahaan yang 

didapat dari right issue relarif terhadap modal yang sudah ada (modal akhir taun yang 

terdekat dengan pengumuman right issue).  

Besarnya penambahan modal perusahaan berpengaruh positif terhadap abnormal return 

, (dalam penelitian Tsangarakis, 1996) 

3. Variable penurunan leverage adalah besarnya penurunan leverage pada tahun terjadinya 

right issue dengan tahun sebelumnya. 

Besarnya penurunan leverage perusahaan berpengaruh negatif terhadap abnormal 

return, (dalam penelitian Masulis dan Korwar, 1986). 

4. Variable rasio PBV merupakan rasio market to book ratio (harga pasar saham akhir 

bulan sebelum right issue) dibagi nilai buku saham akhir bulan sebelulm right issue. 

Besarnya rasio PBV perusahaan berpengaruh posotif terhadap abnormal return. 

Dari pernjelasan di atas , hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah : 

Hipotesis 1 : 

Terdapat abnormal return saham yagn signifikan pada hari-hari disekitar pengumuman 

right issue. 

Hipotesis 2 : 

Bursa Efek Jakarta belum memenuhi syarat sebagai pasar modal efisien bentuk setengah 

kuat secara informasi (semi strong-form informationally efficient market). 

Hipotesis 3 : 

Factor investasi mempunyai pengaruh yang paling kuat terhadap abnormal return saham. 

METODOLOGI PENELITIAN DAN ANALISIS 

1. Metode Penelitian  

a. Jenis Penellitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimulai 

dari pengumpulan data, menginventarisasikan, mengolah data hingga menyajikan 

hasil-hasil yang disertai dengan interpretasi sehingga diperloleh gambaran yang 

jelas tentang pokok permasalahan yang diteliti. 

b. Populasi dan Sampel Penelitian  



Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan 

penambahan modal dengan melalui right issue di Bursa Efek Jakarta tahun 1998 

– 2002, sebanyak 93 perusahaan. 
Sampel diambil dengan tehnik purposive sampling, yaitu suatu metode 

pengambilan sampel yang tergolong dalam sampel nonprobabilitas dimanana 

pemilihannya dilakukan berdasarkan kriteria tertenrtu (Cooper dan Emory , 

1996). Kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti bisa mendapatkan hari pengumuman right issue dari melalui tanggal 

efektif dari Bapepam, karena mudah dihubungi, cepat dan tepat dalam 

memberikan informasi yang dibutuhkan. 

2. Pada event window di sekitar tanggal pengumuman tidak didapatkan 

perubahan harga karena adanya stock split, adanya penerbitan saham bonus, 

saham deviden, atau peristiwa lain yang merubah harga bukan karna 

mekanisme pasar.  

3. Semua sampel yang digunakan adalah perusahaan yang menyelesaikan proses 

right issue-nya sampai tahap akhir. Beberapa perusahaan yang sudah 

terdaftar di Bapepam, kemudian membatalakan rencana right issue-nya, 

maka tidak dimasukan dalam sampel. 

2. Metode Analisis  

a. Menentukan Signifikansi Abnormal Return saham di sekitar hari Pengumuman 

Right Issue. 

Untuk menentukan signifikansi reaksi investor terhadap pengumuman right issue 

terlebih dahulu akan dihitung :return saham individu, rata-rata return saham 

individu, return pasar, rata-rata return pasar, abnormal return, rata-rata 

abnormal return, cumulative abnormal return dan ratta-rata cumulative 

abnormal return. 

Menguji signifikansi reaksi investor terhadap pengumuman right issue masing-

masing hari pada event window menggunakan one-sample t test. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut : 

   Jika t hitung > t tabel → Ho ditolak  

   Jika t hitung ≤ t tabel → Ho diterima  

Jika Ho diterima untuk semua hari pada event window berarti tidak terjadi 

reaksi investor terhadap pengumuman rught issue. Hal ini berarti pengumuman 

right issue tidak mempunyai kandungan informasi, dan sebaliknya jika Ho ditolak 

berarti terjadi reaksi investor terhadap pengimuman right issue, sehingga 

pengumuman right issue tersebut mempunyai kandungan informasi baik positif 

maupun negatif. Program statistic yang digunakan untuk pengujidan ini dan 

pengujian selanjutnya SPSS 10 For Windows.  

b. Menentukan Efisiensi Pasar Modal Bentuk Setengah Kuat Secara Informasi 

(Semi Strong-Form Informationally Efficient Market) di Bursa Efek Jakarta.  

Dari hasil signifikansi abnormal return disekitar hari pengumuman right issue, 

apabila diperoleh abnormal return baik positif atau negatif, berarti 



pengumuman right issue ini mempunyai kandungan informasi yang dapat 

digunakan untuk menguji efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat secara 

informasi (semi strong-form informationally efficient market). Sebaliknya 

apabila tidak diperoleh abnormal return di sekitar hari pengumuman right issue, 

berarti pengumuman right issue tersebut tidak mempunyai kandungan informasi. 

Pasar dikatakan efisien bentuk setengah kuat, jiak tidak ada investor yang 

dapat memperoleh abnormal return dari informasi yang diumumkan, atau jika 

memang ada abnormal return,pasar harus bereaksi dengan cepat (quickly) untuk 

menyerap abnormal return untuk menuju ke harga keseimbangan yang baru.  

c. Menentukan Faktor Yang Mempunyai Pengaruhi Paling Kuat Diantara Offer 

Price, Investasi, Leverage dan Price Book Value Terhadap Abnormal Return 

Saham.  

HASIL PENELITIAN  
Analisis Signifikansi Abnormal Return Saham Disekitar Harin Pengumuman Right Issue 

Dari tabel 1, dapat di ketahui bahwa pada umumnya terdapat abnormal return 

yang negatif sebelum dan sesudah hari pengumuman right issue. Dari hasil perhitungan 

rata-rata abnormal return selama masa pengamatan (even window) yaitu 21 hari, terdapat 

11 hari observasi mengalami abnormal return negatif atau sekitar 52%. Hasil uji statistik 

menunjukkan bahwa terdapat abnormal return 3 hari selama event window yang signifikan 

yaitu: hari -6, hari +6, dan hari +8 masing-masing sebesar -2%, -3% pada tingkat 

kepercayaan 95% dan –2% pada tingkat kepercayaan 90%. 

Munculanya abnormal return yang negatif sebelum hari pengumuman right issue tersebut 

menunjukan pasar atau dalam hal ini investor sudah mengetahui rencana right issue 

sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat, melalui informasi yang didapatkan 

dari pihak manajemen perusahaan atau melalui Bapepam. Pada umumnya sebelum 

menerbitkan prospectus yang berisi akan diadakannya right issue, perusahaan sudah 

mengirim surat kepada Bapepam untuk mendaftarkan dan meminta persetujuan atas 
rencana right issuenya.Secara keseluruhan dari hasil analisis abnormal return di sekitar 

hari pengumuman right issue dapat diketahui bahwa ternyata pengumuman right issue 

memberikan pengaruh negative terhadap harga saham. Alasan pengumuman right issue 

ditanggapi negatif oleh investor di Bursa Efek Jakarta adalah : 

1. Karena perubahan peraturan yang ditetapkan oleh Bapepam. Salah satu perubahan 

peraturannya adalah Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-44/PM/1998 tentang 

penambahan modal diperbolehkan tanpa melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. 

Hal ini berarti perusahaan publik mulai diperbolehkan untuk melakukan penambahan 

modal tanpa melalui right issue. Dengan adanya peraturan tentang penambahan modal 

diperbolehkan tanpa melalui right issue ini menyebabkan pasar modal yang aktif. 

Pemegang saham lama apabila tidak menggunakan haknya, bisa menjual ke investor luar. 

Akibatnya, perdagangan rught di pasar modal kemungkinan dihubungkan dengan 



ianformasi negatif tentang emiten yagn mengeluarkan right issue. Oleh karena itu 

menyebabkan harga saham menjadi turun dan pemegang right akan mengalami kerugian.  

2. Akibat dari investor atau pasar tidak memberikan reaksi yang pada hari pengumuman 

right issue, maka harga saham akan mengalami penurunan. Ini terbukti pada semakin 

menurunnya abnormal return pada H +6 dan H +8 sebesar -0.03 dan -0.02 pada tingkat 

kepercayaan 95% dan 90%. Penurunan harga sahaml ini adalah penurunan yang terbesar 

selama hari pengamatan. Hal ini mungkin terjadi karena investor yang suda memilliki 

jsaham yang nilainya saudah semakin menuru, menjual sahamnya, karena dinialai tidak 
menguntungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian investor di pasar modal 

Indonesia lebih bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dan bukannya 

keuntungan jangka panjang (dividen).  

3. Tanggal pengumuman right issue yagn menggunakan tanggal efektif Bapepam (tanggal 

setelah disetujuinya Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa ), masih memberikan 

informasi yang cukup berarti bagi investor. Hasil ini menberikan penjelasan bahwa pada 

saat pengumuman BEJ, ex-right signifikan, karena informasi tentang rught issue telah 

disetap pasar pada saat tanggal efektif Bapepam.  

Tabel 1. Ringkasan Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Signifikansi Dissekitar Hari 

Pengumuman Right Issue di BEJ Tahun 1998 – 2002 

Hari ke AR CAR T (AR) Sig. (2-

tailed) 

Keterangan 

-10 -0.01 -0.01 -0.51 0.61 Tidak signifikan 

-9 -0.01 -0.01 -0.84 0.40 Tidak signifikan 

-8 0.01 0.00 1.13 0.26 Tidak signifikan 

-7 0.01 0.00 1.01 0.32 Tidak signifikan 

-6 -0.02 -0.01 -2.02 0.05 Signifikan 

-5 0.01 -0.01 0.98 0.33 Tidak signifikan 

-4 0.00 -0.01 -0.30 0.77 Tidak signifikan 

-3 0.07 0.06 0.97 0.34 Tidak signifikan 

-2 0.09 0.15 0.97 0.33 Tidak signifikan 

-1 -0.01 0.14 -0.51 0.62 Tidak signifikan 

0 0.00 0.15 0.38 0.70 Tidak signifikan 

1 -0.01 0.14 -0.96 0.34 Tidak signifikan 

2 0.01 0.15 0.76 0.45 Tidak signifikan 

3 -0.01 0.14 -1.04 0.30 Tidak signifikan 

4 0.01 0.14 0.66 0.51 Tidak signifikan 

5 -0.01 0.14 -0.94 0.35 Tidak signifikan 

6 -0.03 0.11 -2.07 0.04 Signifikan 

7 0.01 0.12 0.97 0.34 Tidak signifikan 

8 -0.02 1.10 -1.71 0.09 Signifikan 

9 0.00 0.10 0.32 0.75 Tidak signifikan 

10 -0.01 0.09 -1.26 0.21 Tidak signifikan 

Analisis Efisiensi Pasar Modal Bentuk Setengah Kuat Secara Informasi (Semi Strong-

Form Informationally Efficient Market) di Bursa Efek Jakarta. 



 Dari tabel 1, menunjuklan bahwa terdapat abnormal return yang negatif sebelum 

dan sesudah hari pengumuman right issue. Jumlah abnormal return yang negatif selama 

masa pengamatan (event window) ada 11 hari dari 21 hari pengamatan atau sebesar 52 %. 

Hal ini berarti pasar bereaksi lambat dan berkepanjangan dalam menyerap informasi 

tentang right issue, yang menunujukan bahwa Bursa Efek Jakarta (BEJ) belum efisien 

bentuk setengah kuat secara informasi. 

Analisis Untuk Menentukan Faktor Yang Mempunyai Pengaruh Paling Kuat Diantara Faktor-

Faktor Offer Price, Investasi, Leverage dan Price Book Value Terhadap Abnormal Return 

Saham.   

 Karena pengujian abnormal return saham disekitar hari pengumuman right issue 

mendapatkan hasil yang negatif signifikan pada H-6 dan H+6, maka penelitian ini 

dikembangkan lebih lanjut untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pengaruh paling 

kuat diantara faktor-faktor offer price, investai, leverage, dan PBV terhadap abnormal 

return saham. Selanjutnya akan dilakukan analisis regrersi berganda antara abnormal 

return cumulativ sebagai variabel dependen dengan variabe-variabel independen yaitu 

offer price, investasi, leverage dan PBV. Abnormal return kumulatif yang digunakan 

sebagia variabel dependent adalah abnormal return kumulatif tiga hari dari H -6, H 0, dan 

H +6 atau CAR (6, 0, +6). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan signifikansi abnormal 

return disekitar hari pengumuman yang menunujukan adanya reaksi yang signifikan pada H 

-6 dan H +6. Abnormal return H0 tetap dimasukan kedalam perhitungan walaupun tidak 

signifikan dengan pertimbangan bahwa analisis regreasi ini ditunjukan untuk mengetahui 

reaksi investor terhadap pengumuman right issue, sehingga saat pengumuman right issue 

tersebut (H0) harus diikut sertakan. 

Hasil Uji Descriptive Statiistics 

 Ringkasa hasil uji statistik diskriptif dari variabel-variabel independen tersebut 

yang didapatkan dengan menggunakan program SPSS 10 for wondow dapat dilihat pada 

tabel 2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Tabel 2. Descriptive Statistics Variabel-Variabel Independen Perusahaan Yang Melakukan 

Right Issue di BEJ Tahun 1998 – 2002 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviaton 



PRICE 90 0.15 31.35 1.80 3.58 

INVESTASI 87 0.00 8.79 0.29 1.02 

AGE  81 -5.99 3.30 0.30 0.95 

PBV 88 -3.72 25.42 2.21 3.95 

Valid  N  

(listwise) 

75     

 Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa variabel-variabel independen yang 

mungkin mempengaruhi reaksi investor terhadap pengumuman right issue jumlahnya tidak 

lengkap, sebesar sampel perusahaan yaitu 93. Terbukti dari nilai variabel-variabel 
independen berjumlah masing-masing untuk variabel offer price sebesar 90, variabel 

investasi sebesar 87, variabel leverage sebesar 81, dan variabel PBV sebesar 88. Hal ini 

trjadi pada umumnya karena perusahaan yang melakukan right issue secara tiba-tiba 

membatalkan rencana right issue yang menjadi stock split, saham bonus, deviden saham, 

atau company listing yang lain. Jadi jumlah sampel yang valid (samnpel yang semua 

variabelnya lengkap) ada 75. Sampel-sampel inilah yang akan diregresikan.  

  Dari ringkasan statistik tersebut, dapat dilihat bahwa angka-angka tersebut 

sangat bervariatif artinya sampel prusahaan yang melakukan right issue menyebar secara 

tidak merata. Hal ini disebabkan karena peneliti menggunakan semua perusahaan yang 
terdaftar ( listing ) di Bursa Efek Jakarta, dimana terdiri dari berbagai macam sektor 

perusahaan yang berlainan jenisnya. 

Hasil Uji BLUE (Best Linear Unbias Estimator) 

 Model regeresi berganda yang diperoleh dari metod ekuadrat terkecil biasa 

(Ordinary Least Squares, OLS) merupakan alat estimasi linier tidak bias yang terbaik 

(best linear unbias estimator, BLUE), apabila memenuhi beberapa asumsi klasik antara lain 

sebagai berikut :  normalitas, tidak ada multikolinieritas, tidak ada 

heteroskedastisitas, tidak ada autokorelasi, linieritas. 

Analisis Regrasi Berganda  

Asumsi klasik telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya analisis regresi. Hasil regresi 

yang diperoleh antara CAR (-6, 0, +6) sebagai variabel dependent  dengan variabel-variabel 

independent selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3. 

Hasil Regresi Antara CAR (-6,0 + 6) Dengan Variabel Offer Price, Investasi, 

Penurunan Leverage, rasio PBV Perusahaan yang Melakukann Right Issue di BEJ  

Tahun 1998-2002 
 

 



 

 

 

Model Summary 
 

Model 

 

 

   1 

R 

 

 

0.308 

R Square 

 

 

0.095 

Adjusted R Square 

 

 

0.041 

Std. Error of the Estimate 

 

 

0.125 

 

 

a Predictors: (Constant), PBV, LEVERAGE, INVESTASI, OFFER PRICE  

 

 

ANOVA 

 

 

Model    Sum of Squares  Mean Square  F  Sig. 

 

 

1 Regression  0.110    0.027  1.750  0.149 

Residual  1.049    0.016 

Total  1.159 

 

a Predictors: (Constant), PBV, LEVERAGE, INVESTASI, OFFER PRICE  

b Dependent Variable: CAR (-6,0,+6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients 

 

 

Unstandardized    Standardized  t Sig. 

Coefficients    Coefficients 

 

Model    B  Std.Error Beta 

1 (Constant)  0.003  0.019    0.157  0.875 

 OFFER PRICE  0.001  0.004  0.033  0.272  0.786 

 INVESTASI  0.020  0.014  0.174  1.473  0.146 

 LEVERAGE  -0.024  0.015  -0.190  -1.617  0.111 

 PBV   -0.009  0.005  -0.232  -1.867  0.066 



a. Dependent Variable : CAR (-6, 0, +6) 

 

Persamaan regresinya adalah : 

CAR ( -6,0,+6 ) = 0.003 +0.001 Offer price + 0.020 Investasi – 0.024 

Leverage – 0.009 PBV 

 

Hasil Uji Goodness of Fit 

1. Uji R2  

Dari model summary pada tabel 3, dapat kita ketahui bahwa R square = 0.095 Hal 

berarti ini model yang digunakan hanya dapat menjelaskan 9.5 % pengaruh semua 

variabel independen terhadap nilai variabel dependen. 

2. Uji F 

Secara simultan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dari model 

yang digunakan didapatkan hasil yang tidak signifikan ( nilai F- hitung hanya sebesar 

1.750 atau nilai signifikannya lebih besar dari 0.05). 

3. Uji t 

Secara parsial untuk masing masing variabel independen nilai signifikansinya lebih dari α 

= 0.05. Hal ini berarti tidak ada pengaruh signifikan secara parsial dari variabel 

independen ( variabel  offer price , variabel dependen ( cumulative abnormal return ). 

Dari analisis regresi, diperoleh hasil bahwa ke-empat faktor yang mempengaruhi 

abnormal return saham disekitar hari pengumuman right issue,yang mempunyai nilai 

koefisien beta terbesar adalah penurunan leverage , tetapi ke-empat faktor tersebut 

tidak signifikan. Hal ini berarti menolak hipotesis 3, bahwa faktor investasi mempunyai 

pengaruh yang paling kuat terhadap abnormal return saham. Dengan adanya penerbitan 

saham right issue berarti akan menurunkan rasio leverage perusahaan. Penurunan rasio 

leverage ini masih sangat keci, terbukti dari hasil penelitian tidak signifikan. Hal ini 

tgerjadi karena minat perusahaan yang melakukan right issue makin sedikit. 

Pembahasan untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis adalah sebagai 

berikut: 

1. Variabel offer  price atau besarnya harga penawaran saham baru relatif terhadap 

harga pasar saham. Variabel offer price ini diperoleh dengan membagi haraga 

penawaran saham right issue dengan harga pasar saham satu bula sebelum right issue. 

Hasil yang diperoleh tidak signifikan, ini berarti tidak ada pengaruh antara variabel 

offer price dengan  abnormal return. Hal ini berarti menolak hipotesis signalling effect, 

dimana variabel offer price ternyata tidak mempunyai kandungan informasi yang bisa 



dimanfaatkan oleh investor. hal ini terjadi karena  asymmetric information  antara 

manager atau pihak intern perushaan yang tidak secara penuh menyampaikan semua 

informasi yang diperoleh termasuk kebijakan akan menambah modal melalui right issue. 

Hal ini terbukti bahwa pasar bereaksi negatif dengan adanya reaksi tersebut, yang 

selanjutnya dapat mempengaruhi harga saham menjadi turun. 

Koefisien beta yang diperoleh positif. Ini berarti variabel offer price berkaitan dengan 

hipotesis signalling effect dimana diperoleh nilai beta yang positif sebesar 0.033 

walaupun tidak signifikan. Nilai beta yang positif ini sangat kecil, dibandingkan dengan 

nilai beta dalam penelitian safitri (2000) yang diperoleh nilai beta sebesar 0.21 yang 

ternyata memang signifikan. 

Nilai beta yagn positif ini tidak mampu menerangkan pengaruh variabel offer price 

terhadap terjadinya abnormal return, karena semakin tinggi niali beta yang dihasilkan 

maka semakin baik untuk menerangkan pengaruh variabel offer price tersebut. Hal ini 

terbukti dari hasil beta yang diperoleh lebih kecil dari hasil beta dalam penelitian safitri 

(2000). 

2. variabel investasi berkaitan dengan hipotesis inforrmation effect, yaitu semakin besar 

tambahan modal yang didapatkan dari right issue maka investor akan menganggap semakin 

baik prospek investasi perusahaan yang akan dibiayai dengan tambahan modala tersebut. 

Hal ini ditunjukan dari nilai koefisien beta yagn positif sebesar 0.174 ini lebih kecil dari 

yang diperoleh safitri (2000) dalam penellitiannhya yang diperoleh nilai beta sebesar 

0.262 yang ternyata memang signifikan. 

Secara staatistik variabel investasi ini tidak signifikan sehingga menolak hipotesis 

tersebut. Nilai beta yang positif ini tidak mampu menerangkan pengaruh variabel investasi 

terhadap terjadinya abnormal return, karena semakin tinggi nilai beta yang dihasilkan 

maka semakin baik untuk menernagkan pengaruh variabel investasi tersebut. Hal ini 

terbukti dari hasil beta yang diperoleh lebih kecil dari hasil beta dalam penelitian safitri 

(2000), dan terbukti dengan diperolehny a hasil bahwa pengumuman rught issue 

memberikan pengaruh negatif terhadap harga saham. Hal ini terjadi karena informasi 

negatif dengan adanya pengumuman right issue ini adalah karena adanya asimmetric 

information yang terutama berasal dari kondisi aset, dan bukan berasal dari kondisi 

kesempatan informasi. 

3. variabel penurunan leverage mendapatkan hasil koefisien beta yang negatif, walaupun 

tidak signifikan. Hal ini berati variabel penurunan leverage berkaitan dengan hipotesis 

wealth redistribution effects. Penerbitan saham right issue umumnya akan menurunkan 



rasio leverage perusahaan, sehingga resiko utang menjadi mengecil. Konsekwensinya nilai 

pasar hutang akan meningkat. Dengan kata lain pemilik hutang mendapatkan keuntungan 

yang disisi lain merupakan kerugian bagi pemegang saham. Adanya wealth redistribution 

effect pada penelitian ini sesuai dengan hasil regresi Masulis dan Korwar (1986) yang 

memperlihatkan bahwa semakin besar penurunan leverage semakin negatif abnormal 

return. 

Hasil penelitian diperoleh nilai beta penurunan leverage sebesar -0.190lebih kecil dari yagn 

diperoleh Safitri (2000) dalam penelitiannya sebesar -0.345. secara statistik variabel 

penurunan leverage ini tidak signifikan sehingga nmenolak hipotesis wealth redistribution 

effect. Nilai beta yang negatif ini mampu menerangkan pengaruh variabel penurunan 

leverage tersebut. Hal ini terbukti dari hasil beta penurunan leverage yang diperoleh lebih 

kecil dari hasil beta penurunan leverage dalam penelitian safitri (2000). 

4. variabel PVB yang  merupakan rasio harga saham terhadap nilai buku perushaan. Hasil ini 

tidak signifikan dan diperoleh koefisien beta yang negatif. Ini berarti koefisien koefisien 

beta yang negatif. Ini berarti koefisien koefisien beta yang negatif. Ini berarti koefisien 

PBV PBV tidak ada kaitan dengan abnormal return dan juga tidak ada pengaruh antara 

abnormal return saham right issue dengan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal 

yang dimasukkan. Hal ini mungkin disebabkan karena rasio PBV yang diperoleh merupakan 

hasil dari reaksi pasar yang berlebihan terhadap prospek perusahaan (meniali intangable 

asset perusahaan terlalu tinggi). 

 Hasil regresi ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa abnormal return 

saham perusahaan yang melakukan right issue dengan menggunakan tanggal efektif sebagai 

tanggal pengumuman right issue, tidka dipengaruhi oleh variabel offer price, investasi, 

penurunan leverage, dan rasio Price too Book Value. Hal ini disebabkan karena peneliti 

menggunakan seluruh perusahaan yang terdaftar (listing) di BEJ, yang melakukan 

penambahan modalnya melalui mekanisme right issue. Karena terdiri dari bermacam-macam 

sektor, maka penyebaran sampel perusahaan menjadi sangat bervariatif, terbukti dari 

variasi harga yangmenyolok misalnnya perusahaan Citra Tubindo, BAT, Clipan Finan Ind, 

Bank Mega, Bhakti Investama, Davomas Abadi, Hero Supermarket, Trafindo Perkasa, 

Indocement Tunggal Perkasa dan lain-lain. Hal inilah yang mungkin menyebabkan tidak ada 

pengaruh variabel offer price, invesatasi penurunan leverage, dan Price book to value 

terhadap reaksi investor yang ditunujukan oleh cumulative abnormal return. 

 Dengan adanya perubahan peraturan Ketua Bapepam yaitu Kep-44/PM/1f998 

tentang penembahan modal diperbolehkan tanpa melalui mekanisme right issue, 



menyebabkan jumlah modal yang diperoleh melalui right issue menjadi berkurang, jika 

dibandingkan dengan sebelum adanya perubahan peraturan tersebut. Hal inilah yang 

menyebabkan abnormal return saham disekitar pengumuman right issue tidak dipengaruhi 

oleh fakto-faktor offer price, investsi, penurunan leverage, dan price book value, karena 

nilai beta yang diperoleh sangat kecil. Dengan niali beta yagn sangat keci tersebut 

menyebabkan niali beta tidak mampu menernagkan pengaruh faktor-faktor tersebut 

terhadap terjadinya abnormal return.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

1. Pengumuan right issue ternyat aditanggapi negatif oleh investor, terbukti dari 

adanya abnormal return yang negatif signifikan pada H -6 dan H +6 masing-masing 

sebesar -1,704% dan -2,921% yang signifikan pada tingkat kepercayaan 95%, 

sehingga pengumuman right issue dianggap sebagai badnews oleh investor.  

2. Pemegang saham right issue tidak memperoleh tambahan kemakmuran karena 

abnormal return  kumulatif yamg semakin menulrun selama periode pengamatan.  

3. Pengumuman right issue yang menggunakan tanggal efektif Bapepam ternyata masih 

memberikan kandungan informasi. 

4. Reaksi investor yang negatif terhadap pengumuman right issue tidak dipengaruhi 

oleh beberapa variabel independen yaitu variabel offer price, investasi, penurunan 

leverage, dan Price to Book Value terhadap variabel dependen yaitu cumulative 

abnormal return. 

5. Dengan adanya Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-44/PM/1998 tentang 

penambahan modal diperbolehkan tanpa melalui mekanismem right issue 

menyebabkan adanya pasar modal yang aktif. Pemegang saham lama apabila tidak 

menggunakan haknya, bisa menjula ke investor luar. Akibatnya perdagangan right di 

pasar modal selalu dihubungkan dengan informasi negatif tentang emiten yang 

mengeluarkan right issue, dan menyebabkan harga saham turun, sehigga 

pengumuman right issue ditanggapi negatif oleh investor. Disamping itu, minat 

perusahaan yang melakukan right issue menjadi berkurang. Akibatnya jumlah modal 

yang diperoleh dari right issue juga berkurang. Hal inilah yang menyebabkan reaksi 

invtor terhadap pengumuman right issue tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor offer 

price,investasi, penurunan leverage, dan PBV.  

Saran 



1. Dalam menentukan event date (tanggal pengumuman right issue ) digunkan sebelum 

tanggal efektif Bapepam, karena sesudah tanggal efektif tidak akan diperoleh 

kandungan informasi dari pengumuiman right issue tersebut.  

2. Bisa dilakukan penelitian yang serupa tetapi dengan metode perhitungan abnormal 

return yang lain, misalnya dengan menggunakan market model, maupun mean 

adjusted model. 

3. Untuk menentukan faktor-faktor yan mempengaruhi reaksi investor terhadap 

pengumuman right issue sebaiknya sampel perusahaan yang digunakan dipisahkan 

untuk tiap-tiap sektor, misalnya sektor perbankan, sektor industri, sektor 

pertnaian dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar sampel yang diambil mmempunyai 

nilai yagn seragam, atau kalau bervariasi, nilai penyebarannya merata. 
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