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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengumuman right 
issue dilihat dari pihak investor dan pihak manajemen perusahaan. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, maka diambil sampel perusahaan yang melakukan right issue pada 
tahun 1998-2001. Cara pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling, sehingga diperoleh sampel 38 perusahaan. 

Dari pihak investor, pengaruh pengumuman right issue dilihat dari reaksi 
pasar yang terjadi di sekitar pengumuman right issue. Analisis reaksi pasar ini 
dilakukan dengan uji t, dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa terjadi reaksi pasar pada dua hari dan tiga hari sesudah pengumuman right 
issue. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar bereaksi lambat dalam menyerap 
informasi, karena justru pada saat hari pengumuman pasar tidak bereaksi. Maka dapat 
disimpulkan bahwa pasar belum efisien bentuk setengah kuat secara informasi 
maupun secara keputusan. 

Dari pihak manajemen perusahaan, pengaruh pengumuman right issue dilihat 
dari perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan 
antara sebelum dan sesudah right issue. Variabel rasio-rasio keuangan yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas diwakili oleh CR, rasio 
leverage diwakili oleh DER, rasio profitabilitas diwakili oleh ROI, rasio aktivitas 
diwakili oleh AT, dan rasio pasar modal diwakili oleh PER. 

Analisis perbedaan rasio-rasio keuangan menggunakan uji t berpasangan, 
dengan tingkat keyakinan 95%. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan pada rasio likuiditas antara sebelum dan sesudah right 
issue. Peningkatan rasio likuiditas menunjukkan bahwa posisi likuiditas perusahaan 
menjadi lebih baik setelah mendapat masukan dana dari right issue. Sedangkan untuk 
rasio-rasio lainnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 
sesudah right issue. Tetapi dari selisih meannya dapat dilihat bahwa terdapat 
penurunan pada rasio leverage yang mengindikasikan bahwa proporsi hutang yang 
dimiliki perusahaan mengalami penurunan. Rasio aktivitas yang diwakili oleh AT 
juga mengalami kenaikan yang berarti bahwa efektifitas perusahaan dalam 
menggunakan aktiva mengalami peningkatan. Sedangkan tingkat probabilitas yang 
tercermin dari ROI menunjukkan kenaikan tingkat pengembalian investasi. Rasio 
pasar modal yang diwakili oleh PER juga mengalami peningkatan berarti perusahaan 
ingin menunjukkan potensi pertumbuhannya kepada investor.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Tidak semua pemegang saham suka terhadap keputusan investasi dan 

ekspansi perusahaan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Karena dengan adanya 

kebijakan investasi atau akuisisi dan merger akan mengakibatkan free cash flow yang 

seharusnya dapat dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden akan 

digunakan untuk pembiayaan investasi, akuisisi dan merger. Dan terkadang dana 

yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tadi sangat besar dan tidak cukup hanya 

dengan kas perusahaan, sehingga perusahaan harus mencari tambahan dana, salah 

satu cara yang lazim ditempuh suatu perusahaan public adalah melalui penerbitan 

saham baru (right issue). 

Right issue atau penawaran terbatas merupakan penawaran sekuritas baru 

kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru tersebut pada harga 

tertentu dan pada waktu tertentu pula (Budi, 2003). Pemegang saham mempunyai 

preemtive right atau hak membeli saham-saham baru tersebut terlebih dahulu agar 

dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya di perusahaan tersebut. Karena 

merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk harus membelinya. Apabila 

investor tidak mau menggunakan haknya, maka right tersebut dapat dijual. 

Kurniasari dan Nugraheni (2003) menyatakan bahwa secara teoritis harga 

saham setelah pengumuman right issue akan mengalami penurunan, karena harga 



pelaksanaan right issue selalu lebih rendah dari harga pasar. Dengan demikian, 

kapitalisasi pasar saham akan naik dalam prosentase yang lebih kecil daripada 

prosentase jumlah saham yang beredar. Scholes (1972) seperti dikutip oleh Sunyoto 

(2001) menyatakan bahwa emisi right akan berdampak terhadap meningkatnya 

penawaran jumlah saham beredar, yang selanjutnya secara temporer akan 

menurunkan harga saham.  

Pendanaan melalui right issue memberikan reaksi pasar ganda bagi fluktuasi 

harga saham. Pertama, harga saham akan berfluktuasi setelah diumumkannya right 

issue. Kedua, harga saham juga akan berfluktuasi setelah masa berlaku penawaran 

(cum date) atau pada saat penawaran tidak berlaku lagi (ex date). Hal ini disebabkan 

karena investor mengambil sikap antisipasi terhadap adanya informasi yang 

merupakan good news atau bad news bagi investor (Sari, 2002).  

Menurut Miller dan Rock (1985) seperti yang dikutip oleh Harto (2001) 

menyatakan bahwa right issue akan direspon secara negatif oleh pasar (negative 

information effect). Hal ini dikarenakan pasar menangkap sinyal negatif tentang 

kondisi perusahaan yang kurang sehat. Penerbitan ekuitas baru oleh manajemen pada 

umumnya bertujuan untuk memperkuat struktur modal dan melakukan kesempatan 

investasi yang membutuhkan dana besar. Apabila dana yang diperoleh dari kegiatan 

seperti right issue digunakan manajemen untuk membiayai hutang yang telah jatuh 

tempo ataupun mendanai suatu proyek yang memiliki Net Present Value nol atau 

malah negatif, maka hal tersebut merupakan bad news bagi investor. Mereka akan 

menilai bahwa manajemen kurang mampu untuk menghasilkan laba dan arus kas 



yang bagus di masa mendatang, sehingga tidak mengherankan apabila harga saham 

sesudah right issue akan mengalami penurunan. 

Fenomena diatas memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya kinerja 

keuangan dan operasi perusahaan yang melakukan right issue. Sedangkan perilaku 

investor terhadap right issue dapat dilihat dari transaksi yang dilakukannya di pasar 

modal yang tercermin melalui perubahan harga saham. Perubahan harga saham akan 

diukur dengan menggunakan return saham sebagai nilai perubahan harga saham dan 

abnormal return saham yang merupakan selisih antara return yang sesungguhnya 

terjadi dengan return ekspektasi (Kurniasari dan Nugraheni, 2003). 

Pertimbangan utama investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan 

investasi right issue adalah informasi yang berkaitan dengan kondisi perusahaan yang 

terlihat dalam kinerja perusahaan emiten. Menurut Purnomo (1998) jika kinerja 

keuangan perusahaan meningkat maka investor beranggapan bahwa kinerja 

perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan dan dapat memberikan 

kompensasi kepada investor berupa deviden. Oleh karena itu secara teoritis, 

pengumuman right issue akan direspon positif oleh pasar. Sebaliknya, jika kinerja 

keuangan perusahaan buruk, maka investor menangkap adanya sinyal negatif dari 

pengumuman right issue, atau secara teoritis pasar akan merespon negatif terhadap 

pengumuman right issue. 

Perusahaan yang melakukan right issue secara teori kinerja keuangannya akan 

mengalami peningkatan karena dengan right issue akan memperkuat struktur modal 

perusahaan tersebut. Tetapi dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, menyatakan 



bahwa kinerja perusahaan justru mengalami penurunan setelah melakukan right issue. 

Dugaan penyebab turunnya kinerja perusahaan tersebut yaitu karena dana yang 

diperoleh dari right issue tidak dimanfaatkan dengan benar, misalnya dana tersebut 

digunakan untuk membiayai hutang yang telah jatuh tempo ataupun untuk tujuan 

perluasan investasi yang mempunyai NPV sama dengan nol atau negatif (Budiarto 

dan Baridwan, 1999). 

Dalam hal ini ada kemungkinan terjadi agency problem pada saat right issue  

yang disebabkan adanya perbedaan informasi antara pihak manajemen perusahaan 

dan pemegang saham (asimetri informasi). Asimetri informasi akan terjadi jika 

manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang diperolehnya 

tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal yang 

tercermin dari perubahan harga/return saham. Jika kandungan informasi right issue 

direspon negatif, maka akan menyebabkan perbedaan dalam harga/return saham 

sebelum dan sesudah right issue menunjukkan perbedaan yang negatif (Budiarto dan 

Baridwan, 1999). 

 Dengan adanya return yang negatif setelah pengumuman right issue 

menunjukkan bahwa investor beranggapan bahwa pengumuman right issue 

mempunyai informasi yang kurang baik (bad news), hal ini mengindikasikan bahwa 

dana yang ditarik oleh pihak manajemen melalui right issue dianggap akan digunakan 

secara tidak menguntungkan sehingga berakibat pada turunnya harga saham setelah 

pengumuman right issue yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang 

negatif atau hal ini investor mengambil tindakan profit taking dengan menjual saham 



yang harga sebelumnya lebih besar, dengan harapan investor akan mendapatkan gain 

yang lebih besar. Tindakan profit taking ini dilakukan oleh banyak investor sehingga 

bisa menyebabkan penurunan harga (abnormal return negatif) yang signifikan 

(Ghozali dan Solichin, 2003). 

Dalam penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di Indonesia mengenai 

reaksi pasar terhadap pengumuman right issue, sebagaian besar menyimpulkan 

bahwa tidak ada perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah right issue, berarti pasar tidak bereaksi dengan adanya pengumuman right 

issue. Secara teoritis, seharusnya pasar bereaksi terhadap pengumuman right issue 

berdasarkan informasi yang diperolehnya. Informasi ini berupa kondisi kinerja 

keuangan perusahaan. Apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka seharusnya 

pasar akan merespon positif terhadap pengumuman right issue. Sebaliknya, apabila 

kinerja keuangan perusahaan buruk maka pasar akan merespon negatif terhadap 

pengumuman right issue. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk menganalisis 

dampak pengumuman right issue ditinjau dari pihak investor dan pihak manajemen 

perusahaan. Dari pihak investor tercermin dalam reaksi pasar di sekitar pengumuman 

right issue, sedangkan dari pihak manajemen perusahaan tercermin dalam perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah right issue. Maka judul 

yang diajukan dalam skripsi ini adalah “Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman 

Right Issue dan Perbedaan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan 

Sesudah Right Issue”.  



1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pasar bereaksi di sekitar pengumuman right issue ? 

2. Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan 

sesudah right issue ? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pembatasan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Obyek yang diteliti adalah semua perusahaan yang menerbitkan right issue di 

BEJ dalam kurun waktu antara tahun 1998-2001, kecuali perbankan dan 

lembaga pembiayaan, karena perusahaan jenis ini terdapat regulasi yang kuat 

mengenai permodalan sehingga biasanya mempunyai leverage yang tinggi. 

2. Harga saham yang digunakan dalam melakukan perhitungan adalah harga 

saham saat penutupan (closing price). 

3. Pengamatan abnormal return dibatasi selama 5 hari sebelum, pada saat, dan 5 

hari sesudah pengumuman right issue. Hal ini disebabkan karena jika periode 

waktu pengamatan terlalu pendek (kurang dari 5 hari) atau terlalu panjang 

(lebih dari 5 hari) akan memungkinkan terjadi bias dalam pengamatan. 

4. Pengamatan kinerja keuangan perusahaan dibatasi dengan menggunakan 

laporan keuangan pada 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah pengumuman 



right issue. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias dalam 

pengamatan.   

5. Indikator kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi, yaitu 

rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

pasar modal. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Melihat reaksi pasar di sekitar pengumuman right issue, sehingga dapat 

diketahui apakah pasar modal di Indonesia termasuk pasar yang efisien atau 

tidak. 

2. Melihat perbedaan kondisi kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue, sehingga dapat diketahui apakah dana dari right 

issue dimanfaatkan dengan baik atau tidak oleh pihak manajemen perusahaan. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan public 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam melakukan pengumuman right issue.  

 



2. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pembelian right issue atau melakukan keputusan investasi di 

perusahaan public. 

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pasar modal di Indonesia 

(Bapepem, PT. BEJ, calon emiten dan profesi terkait) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

meningkatkan perannya untuk memenuhi kebutuhan pihak pemakai informasi. 

4. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian 

sejenis. 

5. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pustaka bagi yang 

berminat dalam bidang pasar modal. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, dengan 

rincian sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan dalam penelitian ini. 



BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori dan konsep mengenai pengertian right 

issue, efisiensi pasar, return dan abnormal return, informasi akuntansi, 

free cash flow hypothesis, implikasi free cash flow terhadap right 

issue, teori sinyal, penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan 

hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini, kerangka pikir 

penelitian, serta definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan cara-cara penelitian ini dilakukan, meliputi 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, teknik analisis data 

dan pengujian hipotesis. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Bab ini membahas isi pokok dari penelitian yang berisi deskripsi 

obyek penelitian, hasil dan analisis data yang akan menguraikan 

berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan 

yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, saran, dan 

keterbatasan dari penelitian ini. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1.  Right Issue 

Right issue atau penawaran terbatas merupakan salah satu cara yang ditempuh 

untuk memperoleh sumber dana. Hal ini dilakukan dengan menawarkan sekuritas 

baru kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru tersebut pada 

harga tertentu dan waktu tertentu pula (Budi, 2003). 

Right issue di Indonesia dikenal dengan istilah HMED (Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu). Right issue adalah pengeluaran saham baru dalam rangka 

penambahan modal perusahaan, namun lebih dahulu ditawarkan kepada pemegang 

saham saat ini (existing holder). Dengan kata lain pemegang saham lama mempunyai 

preemtive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru 

tersebut (Darmadji dan Fakhruddin, 2001).  

Penerbitan right issue biasanya ditujukan untuk memperoleh dana tambahan 

dari pemodal atau masyarakat baik untuk kepentingan ekspansi, restrukturisasi dan 

lainnya. Penerbitan right ini bisa disertai dengan warrant atau tidak, tergantung 

kesepakatan dan strategi perusahaan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2001). 

Alasan bagi perusahaan untuk melakukan right issue, yaitu : (1) Right issue 

dapat mengurangi biaya karena right issue biasanya tidak menggunakan jasa 



penjamin (underwriter); (2) Dengan adanya right issue berakibat jumlah saham 

perusahaan yang ada akan bertambah sehingga diharapkan akan meningkatkan 

frekuensi perdagangan atau yang berarti meningkatkan likuiditas saham. Sedangkan 

bagi pemegang saham itu sendiri, right issue membuat mereka lebih mudah 

mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dan untuk melindungi dari nilai 

saham yang merosot (dilusi). (Ghozali dan Solichin, 2003). 

Dengan adanya right issue, maka sejumlah saham yang beredar akan 

bertambah. Konsekuensi penambahan saham akibat kebijakan penerbitan right ini 

mempengaruhi kepemilikan pemegang saham lama bila pemegang saham lama tidak 

melakukan konversi rightnya. Pemodal tersebut mengalami apa yang dikenal dengan 

istilah dilusi, yaitu penurunan persentase kepemilikan saham (Darmadji dan 

Fakhruddin, 2001). 

Umumya harga saham akan terkoreksi dengan adanya right issue. untuk 

mengukur berapa korelasi yang timbul kita harus memperhatikan informasi waktu, 

harga dan rasio penerbitan right tersebut yang tergambar pada harga teoritis saham 

tersebut. Secara teoritis, harga saham setelah right issue akan mengalami penurunan. 

Hal tersebut wajar terjadi, karena harga pelaksanaan right issue selalu lebih rendah 

daripada harga pasar. Jadi kapitalisasi pasar saham tersebut akan naik dalam 

persentase yang lebih kecil daripada naiknya persentase jumlah saham beredar 

(Kurniasari dan Nugraheni, 2003).  

 

 



2.1.2. Efisiensi Pasar 

2.1.2.1. Definisi Efisiensi Pasar 

Bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi 

dengan cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang 

sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini 

disebut dengan pasar efisien (Jogiyanto, 2000). 

Secara umum, efisiensi pasar (market efficiency) didefinisikan oleh Beaver 

(1989) seperti yang dikutip oleh Jogiyanto (2000) sebagai hubungan antara harga-

harga sekuritas dengan informasi. 

 

2.1.2.2. Bentuk-bentuk Efisiensi Pasar 

1. Efisiensi Pasar Secara Informasi 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan antara 

harga sekuritas dengan informasi. Fama (1970) seperti yang dikutip oleh 

Jogiyanto (2000) menyajikan tiga macam bentuk dari informasi, yaitu informasi 

masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan dan informasi privat, 

sebagai berikut : 

a. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari sekuritas 

tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi masa lalu 

ini merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah 



ini berkaitan dengan teori langkah (random walk theory) yang menyatakan 

bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang. Jika pasar 

efisien secara bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa untuk pasar efisiensi 

bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan informasi masa lalu untuk 

mendapatkan abnormal return. 

b. Efisiensi pasar bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kaut jika harga-harga sekuritas secara 

penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan termasuk informasi 

yang berada di laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Informasi yang 

dipublikasikan dapat berupa sebagai berikut : 

a). Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga sekuritas dari 

perusahaan yang hanya mempublikasikan informasi tersebut. Informasi 

yang dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman 

oleh perusahaan emiten. Informasi ini umumnya berhubungan dengan 

peristiwa yang terjadi di perusahaan emiten (corporate event). 

b). Informasi yang dipublikasikan hanya mempengaruhi harga-harga sekuritas 

sejumlah perusahaan. informasi yang dipublikasikan ini dapat berupa 

peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak 

pada harga-harga sekuritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi 

tersebut. 



c). Informasi yang dipublikasikan yang mempengaruhi harga-harga sekuritas 

semua perusahaan yang terdaftar di pasar saham. Informasi ini dapat berupa 

peraturan pemerintah atau peraturan dari regulator yang berdampak ke 

semua perusahaan emiten. 

Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat, maka tidak ada investor 

atau grup dari investor yang dapat menggunakan dari informasi yang 

dipublikasikan untuk mendapatkan abnormal return dalam jangka waktu yang 

lama. 

c. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi 

yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada individual 

investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh abnormal return karena 

mempunyai informasi privat. 

 

2. Efisiensi Pasar Secara Keputusan 

Menurut Jogiyanto (2000) efisiensi pasar jika semua informasi tersedia 

dan pelaku pasar dapat mengambil keputusan dengan canggih maka disebut 

efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). Efisiensi pasar 

secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Perbedaannya dalah, jika efisiensi pasar secara informasi hanya 

mempertimbangkan faktor ketersediaan informasi, sedangkan efisiensi pasar 



secara keputusan mempertimbangkan faktor ketersediaan informasi dan 

kecanggihan pelaku pasar. Jadi pasar yang efisien secara informasi belum tentu 

efisien secara keputusan. 

Pelaku pasar yang canggih tidak akan mudah dibodohi oleh emiten. 

Pelaku pasar yang canggih akan menganalisis informasi lebih lanjut untuk 

menentukan apakah informasi tersebut merupakan sinyal yang valid dan dapat 

dipercaya. Oleh karena itu, jika pelaku pasar canggih dan mereka mengerti 

bahwa sinyal yang diberikan merupakan sinyal yang salah, maka mereka akan 

bereaksi yang tercermin di dalam harga sekuritas emiten secara negatif terhadap 

informasi tersebut.  

 

2.1.2.3. Alasan-alasan Pasar yang Efisien dan Tidak Efisien 

Pasar efisien dapat terjadi karena peristiwa-peristiwa sebagai berikut : 

(Jogiyanto,2000) 

1. Investor adalah penerima harga, yang berarti bahwa sebagai pelaku pasar, 

investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi harga dari suatu sekuritas. 

2. Informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar pada saat yang 

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. 

3. Informasi dihasilkan secara acak (random) dan tiap-tiap pengumuman 

informasi sifatnya acak satu dengan lainnya, yang berarti investor tidak dapat 

memprediksi kapan emiten akan mengumumkan informasi yang baru. 



4. Investor bereaksi dengan menggunakan informasi secara penuh dan cepat, 

sehingga harga dari sekuritas berubah dengan semestinya mencerminkan 

informasi tersebut untuk mencapai keseimbangan yang baru. 

Pasar dapat menjadi tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini terjadi : 

(Jogiyanto,2000) 

1. Terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga dari 

sekuritas. 

2. Harga dari informasi adalah mahal dan terdapat akses yang tidak seragam 

antara pelaku pasar yang satu dengan yang lainnya terhadap suatu informasi 

yang sama. 

3. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik oleh sebagian pelaku-

pelaku pasar. 

4. Investor adalah individual-individual yang lugas dan tidak canggih. Mereka 

mempunyai kemampuan yang terbatas di dalam mengintepretasikan dan 

mengartikan informasi yang diterima, maka seringkali mereka melakukan 

keputusan yang salah yang akibatnya sekuritas yang bersangkutan dinilai 

secara tidak tepat. 

 

2.1.3. Return dan Abnormal Return 

Para pemodal tentunya termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu 

instrumen yang diinginkan dengan harapan untuk mendapatkan kembalian investasi 



yang sesuai. Return adalah tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya (Sunyoto, 2001).  

Return dari suatu investasi tergantung pada instrumen investasinya. Ada yang 

menjamin tingkat keuntungan (return) yang akan diterima, misalnya obligasi yang 

menjanjikan kupon bunga yang akan dibayarkan secara periodik atau sekaligus, tidak 

tergantung dari keuntungan perusahaan. Lain halnya dengan saham, saham tidak 

menjanjikan suatu return yang pasti bagi pemodal. Namun beberapa komponen return 

pada saham yang memungkinkan pemodal meraih keuntungan adalah deviden, saham 

bonus dan capital gain. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa 

return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang belum terjadi tetapi 

diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang 

diharapkan investor). Dengan demikian abnormal return adalah selisih antara return 

sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasi. Return sesungguhnya merupakan 

return yang terjadi pada waktu ke-t, yang merupakan selisih harga sekarang terhadap 

harga sebelumnya, sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus 

diestimasi. Model Market Adjusted Return menganggap bahwa penduga yang terbaik 

untuk mengestimasi return suatu saham adalah return indeks harga pasar pada saat 

tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan periode 

estimasi untuk membentuk model. Dalam model ini tidak dilakukan tiap-tiap 



sekuritas tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji average abnormal return 

seluruh saham secara cross section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa 

(Jogiyanto, 2000). 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Abnormal return positif artinya tingkat keuntungan 

sebenarnya terjadi lebih besar dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Abnormal 

return negatif artinya tingkat keuntungan sebenarnya terjadi lebih kecil dari tingkat 

keuntungan yang diharapkan (Adiwijaya, 2000).  

 

2.1.4. Informasi Akuntansi 

2.1.4.1. Definisi Informasi  

Informasi merupakan unsur penting bagi investor dan pelaku bisnis karena 

informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, catatan dan gambaran baik 

untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelanjutan 

perusahaan. Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi investor dalam 

pengambilan keputusan. Keputusan ini berkaitan dengan pemilihan portofolio 

investasi yang paling menguntungkan dengan tingkat resiko tertentu. Informasi 

dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil 

diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (Fatmawati dan Asri, 

1999). 

Dalam pasar modal banyak informasi yang diperoleh baik informasi yang 

tersedia di publik maupun informasi pribadi (privat), salah satu informasi yang ada 



adalah pengumuman right issue. Informasi ini dapat memiliki makna atau nilai jika 

keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di pasar 

modal, yang akan tercermin dalam perubahan harga saham, volume perdagangan 

dan indikator atau karakteristik pasar lainnya (Fatmawati dan Asri, 1999). 

Informasi dapat disajikan secara efektif dan diinterpretasikan dengan tepat. 

Namun hal tersebut belum tentu menjamin bahwa informasi tersebut dapat 

digunakan secara efektif karena kualitas informasi ditentukan oleh kemampuan 

memotivasi tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan yang efektif. 

Singkatnya, kualitas informasi harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi si 

pengambil keputusan. 

Agar informasi khususnya informasi keuangan bermanfaat, maka harus 

memiliki sifat atau kualitas sebagai berikut : (Anoraga dan Pakarti, 1996) 

1. Relevan 

Informasi yang relevan adalah informasi yang berhubungan dengan 

tindakan yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Relevansi juga mengacu 

pada informasi dan situasi keputusan serta sasaran perusahaan. 

2. Akurat 

Informasi yang akurat berkaitan dengan pengukuran dan pemrosesan. 

Informasi yang akurat adalah informasi yang bebas dari kekeliruan dan 

kesalahan. Kualitas informasi sangat dipengaruhi oleh keakuratannya. 

Sedangkan keakuratan dipengaruhi oleh kadar error dan bias yang 



dikandungnya. Bias disebabkan oleh kemampuan individu berapresiasi dalam 

menyajikan informasi tersebut. 

3. Konsisten dan Komparabilitas 

Informasi diperlukan karena adanya ketidakpastian. Kualitas informasi 

akan bertambah baik jika informasi tersebut dapat diperbandingkan dari waktu 

ke waktu atau dengan informasi lain. 

4. Fleksibilitas dan Adaptabilitas 

Fleksibilitas berkaitan dengan keleluasaan data sebagai dasar untuk 

berbagai jenis informasi dan laporan. Adaptabilitas berkaitan dengan tingkat 

boleh tidaknya informasi yang diperoleh dari sumber daya untuk disesuaikan 

dengan proses pengambilan keputusan. 

5. Veriabilitas, Objektivitas, dan Kenetralan 

Veriabilitas dan objektivitas berkaitan dengan pengukuran yang dapat 

diulang oleh pihak yang independen dengan menggunakan metode pengukuran 

yang sama. Kenetralan berkaitan dengan sifat data yang memberi efek yang 

tidak memihak terhadap kelompok tertentu. 

6. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu berkaitan dengan umur dari suatu informasi. Ada dua 

hal yang menentukan umur suatu informsi yaitu interval (frekuensi) dan delay 

(penundaan). Interval adalah lamanya waktu yang hilang antara penyajian dua 

laporan keuangan yang berurutan. Delay adalah lamanya waktu yang diperlukan 

untuk memproses data, menyiapkan laporan dan mendistribusikannya. 



7. Dapat Dimengerti 

Hal ini berkaitan dengan kemampuan pemakai untuk dapat menangkap 

pesan yang disampaikan. Informasi akan bermanfaat bila pihak pemakai mudah 

dan dapat mengerti makna yang terkandung dalam informasi tersebut. 

 

2.1.4.2. Laporan Keuangan 

Salah satu informasi yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan adalah informasi keuangan (financial information) yaitu informasi 

mengenai kondisi keuangan perusahaan saat ini dan prospek suatu perusahaan di 

masa yang akan datang. Informasi keuangan merupakan hasil analisis data yang 

tercantum dalam laporan keuangan (Budi, 2003). Menurut Baridwan (1992) laporan 

keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, yang merupakan ringkasan 

dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan Statment of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 dari 

Financial Standart Board (FASB) menyebutkan “Pelaporan keuangan tidak hanya 

laporan keuangan saja tetapi juga meliputi informasi lain yang berhubungan 

langsung atau tidak langsung pada informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi 

dimana informasi tersebut berisi mengenai sumber daya perusahaan, kewajiban, 

pendapatan dan lain sebagainya.” 

Laporan keuangan biasanya dibuat oleh pihak manajemen untuk 

mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya oleh pemilik 



perusahaan. di samping itu, laporan keuangan juga digunakan untuk memenuhi 

tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak di luar perusahaan. laporan 

keuangan yang disusun terdiri dari : 

1. Neraca, yaitu laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan 

pada tanggal tertentu. 

2. Laporan laba atau rugi, yaitu laporan yang menunjukkan hasil usaha dan biaya 

selama satu periode akuntansi. 

3. Laporan perubahan modal, yaitu laporan yang menunjukkan sebab-sebab 

perubahan modal selama satu periode akuntansi. 

4. Laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, yaitu laporan yang 

menunjukkan arus dana dan perubahan-perubahan dalam posisi keuangan 

selama tahun buku yang bersangkutan. 

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi (PSAK, 1999). Menurut Baridwan (1992) 

tujuan dari laporan keuangan adalah : 

1. untuk menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditur dan pemakai 

eksternal lainnya untuk mengambil keputusan investasi, kredit dan lainnya. 

2. untuk menyediakan informasi mengenai prospek arus kas untuk membantu 

investor dan kreditur dalam mengukur prospek arus kas bersih perusahaan. 

3. untuk menyediakan informasi spesifik dari suatu perusahaan seperti informasi 

mengenai aktiva, hutang, ekuitas pemilik, earning dan arus dana. 



Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba atau rugi, laporan arus kas 

merupakan elemen yang penting yang dapat digunakan untuk menilai kinerja 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Informasi akuntansi dalam bentuk laporan 

keuangan apabila dianalisis atau diproses lebih lanjut akan memberikan manfaat 

bagi pengguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Bentuk pemrosesan 

informasi keuangan tersebut adalah rasio. Rasio merupakan alat bantu yang 

digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja perusahaan dan 

untuk memprediksi kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. 

 

2.1.4.3. Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

Koesno (1990) seperti yang dikutip oleh Resmi (2002) menyatakan bahwa 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi pengharapan investor adalah kinerja 

keuangan dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan perusahaan dapat menjadi 

petunjuk arah naik turunnya harga saham suatu perusahaan. 

Mulyadi (1997) menilai kinerja adalah penentu periodik efektifitas 

operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, 

standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kinerja perusahaan 

dibedakan menjadi dua macam yaitu kinerja operasional dan kinerja keuangan. 

Kinerja operasional menunjukkan kepentingan intern perusahaan seperti kinerja 

cabang yang diukur dengan kecepatan dan kedisiplinan. Kinerja keuangan 

perusahaan diukur dengan menggunakan informasi akuntansi dalam bentuk rasio 



keuangan dimana untuk menilai kinerja perusahaan dapat ditentukan dengan 

beberapa aspek. 

Pengukuran kinerja yang dilanjutkan dengan penilaian kinerja saat 

perusahaan dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mengelola operasi 

organisasi, membantu mengambil keputusan, mengidentifikasi kebutuhan sumber 

daya, merencanakan pengembangan dan menyediakan informasi untuk 

penghargaan. Secara umum kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam 

laporan keuangan yang dipublikasikan yang dari laporan keuangan tersebut dapat 

dilakukan analisis berdasarkan rasio-rasio keuangan (Resmi, 2002). 

 

2.1.4.4. Rasio Keuangan sebagai Instrumen Penilaian Kinerja Keuangan  

Menurut Resmi (2002), laporan keuangan tidak akan memberi makna jika 

tidak dilakukan analisis lebih jauh terhadap angka-angka yang terkandung di 

dalamnya. Angka-angka dalam laporan keuangan selanjutnya dihubung-hubungkan 

sehingga membentuk rasio-rasio. 

Rasio keuangan merupakan suatu cara yang membuat perbandingan data 

keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Rasio keuangan menjadi dasar 

untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan suatu perusahaan. 

Dengan nmenganalisis laporan keuangan yang mengunakan alat-alat ukur melalui 

rasio keuangan, maka manajer dapat mengambil keputusan mengenai keuangan 

perusahaan untuk masa yang akan datang. 



Menurut Hampton (1989) seperti yang dikutip oleh Budi (2003) beberapa 

jenis rasio keuangan yang lazim digunakan adalah : 

1. Rasio Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kehidupan perusahaan 

untuk membayar semua kewajiban keuangan jangka pendek pada saat jatuh 

tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya 

berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga 

berkaitan dengan kemampuannya untuk merubah aktiva lancar tertentu menjadi 

kas. 

2. Rasio Leverage 

Leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban keuangan yang 

sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. 

Kewajiban-kewajiban keuangan yang tetap ini tidaklah berubah dengan adanya 

perubahan tingkat Earning Before Interest and Taxes (EBIT) dan harus dibayar 

tanpa melihat sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. Di 

dalam analisis leverage ini diasumsikan bahwa deviden untuk pemegang saham 

preferen selalu dibayar dalam setiap periode. Asumsi ini diperlukan karena tujuan 

utama dari leverage adalah untuk mengetahui berapa jumlah uang yang 

sesungguhnya tersedia bagi pemegang saham biasa setelah bunga dan deviden 

untuk saham preferen dibayarkan. 

 

 



3. Rasio Profitabilitas 

Ada beberapa pengukuran terhadap profitabilitas perusahaan di mana 

masing-masing pengukuran dihubungkan dengan volume penjualan, total aktiva 

dan modal sendiri. Secara keseluruhan ketiga pengukuran ini akan 

memungkinkan seorang analis untuk mengevaluasi tingkat earning dalam 

hubungannya dengan volume penjualan, jumlah aktiva dan investasi tertentu dari 

pemilik perusahaan. Di sini perhatian ditekankan pada profitabilitas, karena untuk 

dapat melangsungkan hidupnya perusahaan harus berada dalam keadaan 

menguntungkan. Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi perusahaan untuk 

menarik modal dari luar. Para kreditur, pemilik perusahaan, dan terutama sekali 

pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, 

karena disadari betul betapa pentingnya keuntungan bagi masa depan perusahaan. 

4. Rasio Aktivitas 

Semakin tinggi rasio aktivitas perusahaan semakin baik keadaan 

perusahaan tersebut. Rasio aktivitas dapat ditingkatkan dengan jalan memperketat 

kebijaksanaan penjualan kredit, misalnya dengan jalan memperpendek waktu 

pembayaran. Tetapi kebijaksanaan seperti ini cukup sulit untuk diterapkan, karena 

dengan semakin ketatnya kebijaksanaan penjualan kredit kemungkinan besar 

volume penjualan akan menurun, sehingga hal tersebut bukannya membawa 

kebaikan bagi perusahaan bahkan sebaliknya.  

 

 



5. Rasio Pasar Modal 

Rasio ini menyangkut tingkat penghasilan atau return yang diperoleh atas 

nilai buku saham biasa. Pihak yang berkepentingan dengan rasio ini adalah para 

pemegang saham biasa, karena hal ini akan menggambarkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemilik perusahaan yang dalam 

hal ini adalah pemegang saham biasa. 

 

2.1.5. Free Cash Flow Hypothesis 

Menurut Weston, Besley dan Brigham (1996) seperti yang dikutip oleh 

Hartini (2001) free cash flow adalah semua hal yang berkaitan dengan kas selain 

pembayaran deviden oleh perusahaan dari aliran kas yang tidak dapat diinvestasikan 

kembali dalam proyek Net Present Value (NPV) positif, maka akan memiliki nilai 

yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menahan free cash flow. 

Jika seorang manajer keuangan ingin memaksimalkan nilai perusahaan, maka 

dapat dilakukan dengan penetapan anggaran modal yang tepat, agar dalam 

penggunaannya dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, flotation costs 

akan muncul jika mengeluarkan saham baru, karena biaya yang dikeluarkan 

perusahaan akan lebih besar untuk meningkatkan dana dari hasil penerbitan saham 

baru daripada penambahan dana melalui laba yang ditahan (retained earning). Jadi, 

untuk memaksimalkan nilai perusahaan, perusahaan harus menggunakan laba ditahan 

daripada mengeluarkan saham baru untuk membiayai anggaran dana proyek 



perusahaan. Akibatnya, deviden harus dibayarkan jika terjadi kelebihan free cash 

flow dari hasil penetapan anggaran dana proyek (Hartini 2001). 

Sebenarnya reaksi pasar terhadap penerbitan saham baru tidak harus negatif 

jika perusahaan dapat menghasilkan proyek dengan Net Present Value yang positif. 

Menurut Jensen (1986) seperti yang dikutip oleh Harto (2001), dana hasil right issue 

jika diinvestasikan pada kesempatan investasi yang positif akan direspon positif pula 

oleh pasar. Tetapi jika kepentingan manajer tidak sejalan dengan kepentingan 

prinsipal (agency problem) maka manajer akan cenderung menahan cash flow 

perusahaan dan menggunakannya untuk investasi yang bernilai negatif. Problem ini 

akan semakin besar pada perusahaan yang memiliki kesempatan investasi positif 

yang lebih kecil. Fenomena ini disebut juga sebagai hipotesis free cash flow. 

Menurut Jensen (1986, 1988) seperti yang dikutip oleh Hartini (2001) 

menyatakan bahwa terdapat agency cost dalam free cash flow, seperti yang dijelaskan  

berikut ini : 

Free cash flow adalah aliran kas bebas yang dapat digunakan oleh manajer dalam 

mengambil tindakan yang diperlukan untuk mendanai proyek investasi yang bernilai 

positif. Jika manajer dapat menginvestasikan semua dana pada proyek NPV yang 

bernilai positif, maka mungkin masih menjadi biaya yang dihasilkan dari agency 

relationship. Jika tersedia kas yang dapat digunakan setelah semua investasi yang 

dapat meningkatkan kesejahteraan, manajer mungkin menggunakan kas tersebut 

untuk meningkatkan pemanfaatannya untuk kepentingan perusahaan daripada 

mendistribusikan kas tersebut kepada pemegang saham. 



 Selain itu Jensen (1986) seperti yang dikutip oleh Hartini (2001) 

mengembangkan teori agency cost berkenaan dengan free cash flow dengan maksud 

untuk pengambilalihan (takeover), dijelaskan berikut ini : 

Hal tersebut memberikan insentif manajerial untuk memperluas dan mengubah asset 

perusahaan sesungguhnya, teori free cash flow berarti manajer perusahaan dengan 

kemampuan meminjam yang tidak digunakan dan free cash flow yang besar lebih 

sering digunakan untuk mengatasi keuntungan yang rendah atau bahkan 

menghancurkan nilai merger. Program diversifikasi kategori ini umumnya baik dan 

teori ini memprediksikan bahwa perusahaan akan menghasilkan total keuntungan 

yang lebih rendah.     

 

2.1.6. Implikasi Free Cash Flow terhadap Right Issue 

Beberapa penelitian empiris yang dilakukan oleh Mikkelson dan Partch 

(1985), Pettway dan Radcliffe (1985), Asquith dan Mullins (1986), Masulis dan 

Korwar (1986), Kalay dan Shimrat (1987) seperti yang dikutip oleh Hartini (2001) 

menyatakan bahwa free cash flow mempunyai implikasi langsung terhadap 

penerbitan saham baru. Teori tersebut memprediksi pengumuman penerbitan saham 

baru akan menyebabkan reaksi negatif terhadap pemegang saham, karena para 

investor mengantisipasi kalau manajer keliru dalam penggunaan free cash flow. Para 

peneliti tersebut juga menemukan bahwa dua hari seputar pengumuman right issue 

menghasilkan return saham yang negatif dan secara statistik hubungan tersebut sangat 

signifikan. 



2.1.7. Teori Sinyal  

Reaksi negatif terhadap pengumuman right issue dapat dijelaskan dengan 

teori sinyal (signaling theory). Asumsi utama dalam teori sinyal adalah bahwa 

manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak 

diketahui oleh investor luar, dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha 

memaksimalkan insentif yang diharapkannya, artinya manajemen umumnya 

mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat dibanding pihak luar perusahaan 

(investor) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan (Hartini, 2001). 

Asimetri informasi akan terjadi jika manajemen tidak secara penuh 

menyampaikan semua informasi yang diperolehnya tentang semua hal yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal, sehingga jika manajemen 

menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka umumnya pasar akan merespon 

informasi tersebut sebagai suatu sinyal terhadap adanya event tertentu yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume 

perdagangan saham yang terjadi. Sebagai implikasinya, pengumuman perusahaan 

untuk menambah jumlah lembar saham baru yang beredar (right issue) akan direspon 

oleh pasar sebagai suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang 

dikeluarkan oleh pihak manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai saham 

perusahaan dan aktivitas perdagangan saham (Budiarto dan Baridwan, 1999). 

Beberapa penelitian empiris seperti yang dikutip oleh Budiarto dan Baridwan 

(1999) telah mendokumentasikan bahwa terjadi negatif abnormal return selama 

periode pengumuman yang dikaitkan dengan penambahan saham baru oleh 



perusahaan. Temuan empiris tersebut konsisten dengan suatu model yang 

mengasumsikan bahwa terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan berbagai 

partisipan di pasar modal. Model tersebut mengimplikasikan bahwa pasar akan 

bereaksi secara negatif karena pengumuman penambahan saham baru tersebut serta 

mengindikasikan adanya informasi yang tidak menguntungkan tentang kemampuan 

aliran kas perusahaan di masa depan.  

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

Beberapa studi empiris mengenai right issue antara lain dilakukan oleh 

Budiarto dan Baridwan (1999) menguji pengaruh pengumuman right issue terhadap 

tingkat keuntungan dan likuiditas saham pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta. Sejumlah 50 sampel perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 

1994 sampai 1996 ternyata terdapat perbedaan return saham yang signifikan pada hari 

pengumuman dengan return saham pada hari sebelum pengumuman, tetapi tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan dengan hari sesudah pengumuman. Dan juga tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan antara return sebelum dan sesudah 

pengumuman. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah 

publikasi right issue mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Ada tidaknya 

pengaruh akan dilihat dari abnormal return di seputar tanggal pengumuman right 

issue. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2001, 2002) mengenai analisis pengaruh 

right issue terhadap return saham dan tingkat keuntungan saham setelah cum date 



(masa berlaku penawaran right), menunjukkan hasil bahwa pengumuman right issue 

cenderung menimbulkan reaksi pasar yang negatif terhadap harga saham pada saat 

cum date maupun sekitar ex date (masa penawaran right tidak berlaku lagi).  

Sepaham dengan Sari, Kurniasari dan Nugraheni (2003) juga melakukan 

penelitian mengenai reaksi pasar terhadap right issue pada saat ex date. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa reaksi pasar terhadap peristiwa right issue 

cenderung negatif. Hal ini tampak dari average abnormal return yang cenderung 

negatif secara kumulatif pada saat ex date. 

Scoles (1972) seperti yang dikutip oleh Budiarto dan Baridwan (1999) 

melakukan penelitian dengan melakukan pengujian terhadap 696 sampel perusahaan 

yang melakukan right issue di New York Stock Exchange antara tahun 1926 dan 1966, 

ditemukan bukti bahwa abnormal return dalam bulan sebelum tanggal pengumuman 

mencapai rata-rata 0,3% dan satu bulan setelah pengumuman tidak ditemukan lagi 

adanya abnormal return. Kemudian penelitian dilanjutkan oleh Smith (1977) dengan 

melakukan right issue di New York Stock Exchange antara tahun 1926 dan 1975, ia 

menemukan bukti bahwa abnormal return yang diperoleh investor rata-rata mencapai 

8-9% dalam periode satu tahun sebelum pengumuman right issue dan satu tahun 

setelahnya tidak ditemukan adanya abnormal return. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alam (1994) seperti yang dikutip oleh Ghozali 

dan Solichin (2003) menguji 21 perusahaan yang melakukan right issue selama tahun 

1993 di BEJ terhadap kemakmuran pemegang saham. Hasil penelitian tersebut 



menyimpulkan bahwa right issue yang dilakukan oleh perusahaan belum dapat 

meningkatkan kemakmuran para pemegang saham minoritas. 

Berlianta (1995) seperti yang dikutip oleh Ghozali dan Solichin (2003) 

melakukan penelitian tentang perilaku harga saham saat perusahaan melakukan 

penawaran saham terbatas untuk sampel perusahaan yang terdaftar di BEJ. 

Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang melakukan right 

issue tahun 1993-1994, dan pengumuman yang digunakan adalah pengumuman di 

surat kabar. Penelitian tersebut mendapatkan hasil adanya return positif dan 

signifikan pada saat pengumuman tetapi tidak didapatkan abnormal return yang 

positif satu hari setelah pengumuman.  

Ghozali dan Solichin (2003) menganalisis mengenai dampak pengumuman 

right issue terhadap reaksi pasar di BEJ. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel 

adalah perusahaan yang mengumumkan right issue tahun 1996-1997 dan tercatat di 

BEJ, diambil 47 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pengumuman right issue tidak mempunyai kandungan informasi sehingga 

tidak berpengaruh terhadap reaksi pasar yang ditunjukkan dengan tidak adanya rata-

rata abnormal return yang signifikan pada taraf signifikansi 5% dengan pengujian t 

dua sisi. Tidak adanya perbedaan rata-rata abnormal return disebabkan kemungkinan  

adanya asimetri informasi, yang menyebabkan informasi tersebut merupakan suatu 

sinyal yang tidak menguntungkan bagi investor, sehingga informasi tersebut 

merupakan bad news bagi investor dan informasi tersebut tidak memiliki arti lagi.   



Beberapa studi empiris yang dikutip oleh Hartini (2001) yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Mikkelson dan Partch (1985), Pettway dan Redeliffe (1985), Asquith 

dan Mullins (1986), Masulis dan Korwar (1986), Kalay dan Shimrat (1987), Barclay 

dan Litzenberger (1988), dan Kothare (1997), menjelaskan bahwa terjadi negatif 

abnormal return selama periode pengumuman yang dikaitkan dengan penambahan 

saham baru oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena timbulnya agency problem yang 

disebabkan perbedaan informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pemegang 

saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2001) mengenai agency problem pada 

saat right issue menunjukkan bahwa 63 sampel perusahaan yang mengumumkan 

right issue, di Bursa Efek Jakarta selama tahun 1998-Juni 2001 atau selama kurun 

waktu 3,5 tahun, menyatakan bahwa agency problem tidak terjadi pada saat right 

issue karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara return saham sebelum dengan 

sesudah pengumuman right issue. Secara keseluruhan, hasil analisis agency problem 

pada saat right issue menghasilkan bukti yang tidak mendukung penelitian-penelitian 

yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

Ha1 : Pasar bereaksi di sekitar pengumuman right issue. 

 

Beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis pengaruh right issue 

terhadap kinerja perusahaan antara lain dilakukan oleh McLaughlin et. al. (1996) 



seperti yang dikutip oleh Budi (2003) menguji kinerja keuangan dari sisi kinerja 

operasi perusahaan yang telah melakukan right issue dengan menggunakan berbagai 

ukuran rasio cash flow. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kinerja cash 

flow perusahaan selama tiga tahun sesudah penawaran saham mengalami penurunan 

sekitar 20%. Selain itu faktor-faktor seperti kesempatan pertumbuhan serta ukuran 

perusahaan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penawaran 

saham.  

Loughran dan Ritter (1997) seperti yang dikutip oleh Harto (2001) melakukan 

penelitian mengenai kinerja perusahaan yang melakukan right issue melalui rasio 

keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rasio keuangan mengalami 

penurunan selama empat tahun setelah melakukan right issue, terutama untuk rasio 

profit margin dan ROA yang menurun menjadi setengahnya.  

Penelitian Machfoedz (1999) seperti yang dikutip Harto (2001) membahas 

rasio keuangan untuk menilai kinerja dan efisiensi perusahaan sebelum dan sesudah 

krisis moneter. Rasio keuangan yang digunakan yaitu rasio likuiditas, leverage dan 

profitabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa seluruh rasio keuangan berbeda secara 

signifikan setelah krisis dibanding dengan masa sebelum krisis, kecuali untuk dua 

rasio yaitu debt to equity ratio dan current asset ratio. Secara khusus, rasio yang 

berbeda tersebut menunjukkan penurunan pada masa sesudah krisis, yang berarti 

efisiensi perusahaan terpengaruh oleh krisis moneter. 

Hasil penelitian yang dilakukan Harto (2001) menunjukkan bahwa kinerja 

operasi, profitabilitas dan saham perusahaan mengalami penurunan kecuali kinerja 



likuiditas yang justru meningkat setelah dilakukan right issue. dalam penelitiannya 

juga dilakukan pembandingan antara kinerja perusahaan yang melakukan right issue 

dengan perusahaan yang tidak melakukan right issue, hasilnya perusahaan yang 

melakukan right issue mempunyai kinerja yang lebih rendah bila dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak melakukan right issue. 

Sepaham dengan penelitian Harto (2001), Budi (2003) juga melakukan 

penelitian yang serupa. Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa pada perusahaan 

yang melakukan right issue cenderung kinerjanya kurang bagus daripada periode-

periode sebelum right issue. Informasi ini juga diperhatikan oleh pasar, dilihat dari 

rendahnya kinerja pasar modal pada perusahaan issuer yang mayoritas signifikan 

pada periode sebelum right issue. pada periode setelah right issue perusahaan non-

issuer kinerjanya juga masih tetap lebih baik, implikasinya kebijakan right issue di 

Indonesia dipandang investor sebagai hal yang negatif di mana perusahaan 

mempunyai prospek yang kurang bagus atau perusahaan mengalami kesulitan dalam 

upaya melakukan investasi ke depan. 

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu, maka dalam penelitian 

ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ha2 : Rasio likuiditas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 

Ha3 : Rasio leverage berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 



Ha4 : Rasio profitabilitas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 

Ha5 : Rasio aktivitas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 

Ha6 : Rasio pasar modal berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 

 

2.3. Kerangka Pikir Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan pengumuman 

right issue pada tahun 1998-2001. Penelitian ini melihat dampak right issue dari 

pihak investor dan manajemen perusahaan. Dari pihak investor dapat dilihat dari 

reaksi pasar pada 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuman right issue. 

Penggunaan periode window ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya confounding 

effect yaitu selama periode pengamatan perusahaan tidak mengeluarkan kebijakan 

lain yang dapat menyebabkan perubahan harga atau return saham, untuk 

mengantisipasi  kemungkinan informasi peristiwa right issue sudah keluar ke public 

terlebih dahulu karena adanya insider information, dan agar data yang diperoleh 

dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 

Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari saham yang 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal return. 

Analisis abnormal return ini menggunakan uji beda yaitu untuk melihat perbedaan 

return ekspektasi dengan return sesungguhnya yang terjadi pada hari-hari di sekitar 



pengumuman right issue yaitu 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah right issue. Apabila 

hasil analisis uji beda menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara return 

ekspektasi dengan return yang sesungguhnya terjadi pada hari-hari di sekitar 

pengumuman right issue, maka dapat disimpulkan bahwa ada reaksi pasar terhadap 

pengumuman right issue. Perbedaan tersebut dapat menunjukkan reaksi pasar negatif 

atau positif. Sebaliknya apabila tidak ada perbedaan yang signifikan berarti pasar 

tidak bereaksi terhadap pengumuman right issue. 

Dari pihak manajemen dampak kebijakan right issue dilihat dari kinerja 

keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio-rasio keuangan. Variabel rasio-rasio 

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : rasio likuiditas dengan 

menggunakan perhitungan current ratio (CR); rasio leverage dengan menggunakan 

perhitungan debt to equity rasio (DER); rasio profitabilitas dengan menggunakan 

perhitungan return on investment (ROI); rasio aktivitas dengan menggunakan 

perhitungan assets turnover (AT); dan rasio pasar modal dengan menggunakan 

perhitungan price earning ratio (PER). Variabel rasio-rasio keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini diwakili oleh satu macam perhitungan rasio dengan 

tujuan untuk menghindari adanya ambiguitas yaitu adanya perhitungan ganda untuk 

masing-masing rasio. Penelitian ini membandingkan rasio-rasio keuangan setahun 

sebelum right issue (t-1), dan setahun sesudah right issue (t+1). Analisis rasio-rasio 

keuangan ini menggunakan uji beda yaitu untuk melihat perbedaan rasio-rasio 

keuangan sebelum dan sesudah right issue. Apabila hasil analisis uji beda 

menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara kinerja keuangan perusahaan 



sebelum dan setelah right issue  dapat mengindikasikan apakah dana yang diperoleh 

dari right issue dikelola dengan baik atau tidak. Jika kinerja keuangan perusahaan 

menunjukkan perbedaan yang negatif berarti dana yang diperoleh dari right issue 

tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya jika kinerja keuangan perusahaan 

menunjukkan perbedaan positif berarti dana dari right issue dikelola dengan baik. 
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2.4. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Right issue adalah penawaran surat berharga dengan hak untuk membeli saham 

suatu perusahaan yang mengeluarkannya dengan perbandingan dan harga yang 

telah ditentukan pada waktu right diemisi.  

2. Harga saham adalah nilai dari suatu bentuk kepemilikan atas perusahaan yang 

berbentuk perseroan terbatas. Dalam hal ini berupa nilai saham pada waktu 

penutupan. 

3. Return saham adalah tingkat keuntungan yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan perbandingan antara selisih harga saham sekarang relatif terjadi 

terhadap harga saham sebelumnya. 

4. Return ekspektasi (expected return) adalah penghasilan saham yang diharapkan 

akan diperoleh investor. 

5. Abnormal return adalah kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap 

return normal. Return normal adalah return ekspektasi (return yang diharapkan 

oleh investor). Jadi abnormal return adalah selisih return sesungguhnya terjadi 

dengan return ekspektasi. 

6. Informasi akuntansi yang diproxy dengan rasio-rasio keuangan yang dihitung 

dengan menggunakan data laporan keuangan untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan. Untuk menghindari adanya ambiguitas, masing-masing rasio 

keuangan akan diwakili satu jenis perhitungan rasio sesuai dengan penelitian 



sebelumnya yang dilakukan oleh Harto (2001). Variabel rasio keuangan yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Liquidity Ratio (Rasio Likuiditas) 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya yang jatuh 

tempo. Apabila rasio likuiditas dari periode ke periode mengalami kenaikan, 

maka dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan semakin baik atau positif. 

Jenis rasio yang digunakan untuk mengukur rasio likuiditas adalah : 

Current Ratio, merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak aktiva 

lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo. 

 

b. Leverage Ratio (Rasio Solvabilitas) 

Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Kinerja perusahaan dapat 

dikatakan baik apabila memiliki angka solvabilitas yang baik, yaitu lebih 

besar dari 100%. Semakin tinggi angka solvabilitasnya, maka semakin baik 

pula kinerja perusahaan. Jenis rasio yang digunakan untuk mengukur rasio 

leverage adalah : 

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan modal perusahaan untuk menjamin hutang jangka panjang 

maupun hutang jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. 



c. Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Jenis rasio yang digunakan 

untuk mengukur rasio profitabilitas adalah : 

Return on Investment (ROI), merupakan rasio yang menunjukkan hasil 

(return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan atau suatu 

ukuran tentang efisiensi manajemen.  

  

d. Activity Ratio (Rasio Aktivitas) 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

Suatu tren angka rasio yang cenderung naik memberikan gambaran bahwa 

perusahaan semakin efisien dalam menggunakan sumber daya. Jenis rasio 

yang digunakan untuk mengukur rasio aktivitas adalah : 

 Asset Turnover (Perputaran Aktiva), merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi terhadap 

jumlah penjualan yang diperoleh pada periode tersebut.  

  

 

 



e. Rasio Pasar Modal 

Rasio pasar modal merupakan rasio yang menggambarkan keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Jenis 

rasio yang digunakan untuk mengukur rasio pasar modal adalah : 

Price Earning Ratio (PER), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara harga saham dengan laba bersihnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini meliputi semua perusahaan yang melakukan 

right issue dan terdaftar di BEJ selama kurun waktu tahun 1998, 1999, 2000, dan 

2001. 

 

3.1.2. Teknik Sampling 

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara purposive 

sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel penelitian adalah 

populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki 

oleh peneliti (Hartini, 2001). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan kriteria : 

1. Semua perusahaan yang terdaftar di BEJ yang mengumumkan right issue selama 

tahun 1998-2001. 

2. Selama masa periode pengamatan (11 hari)  tidak bersamaan dengan kejadian 

yang secara langsung mempengaruhi perubahan harga saham atau confounding 

effect (misalnya : stock split, cash devidend, stock devidend, bonus share, 

additional listing, company listing, dan lain-lain)  
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3. Data penerbitan laporan keuangan tersedia selama tiga tahun berturut-turut mulai 

satu tahun sebelum right issue, tahun diumumkannya right issue dan satu tahun 

setelah right issue. 

4. perusahaan yang melakukan right issue lebih dari satu kali harus memiliki jangka 

waktu antar right issue minimal selama dua tahun. Hal ini untuk melihat pengaruh 

dari satu kegiatan right issue dalam jangka waktu satu tahun. 

5. Perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan tidak digunakan sebagai sampel, 

karena perusahaan jenis ini terdapat regulasi yang kuat mengenai permodalan 

sehingga biasanya mempunyai leverage yang tinggi (Harto, 2001). 

Pembatasan tersebut dilakukan untuk menghindari adanya ambiguitas 

yang disampaikan oleh informasi tersebut. Berdasarkan kriteria di atas, dari 65 

perusahaan yang akan dijadikan sampel, terdapat 38 perusahaan yang memenuhi 

persyaratan untuk menjadi sampel akhir dalam penelitian. Terdapat 4 perusahaan 

yang dikeluarkan dari sampel karena selama periode penelitian perusahaan 

melakukan kebijakan lain selain right issue dan 23 perusahaan yang dikeluarkan 

dari sampel merupakan perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan. 

Tabel 3.1 
Distribusi Sampel Penelitian 

Tahun Jumlah right issue yang diterbitkan Keterangan 
  Awal Akhir   

1998 14 12 1 sampel perbankan, 1 sampel lembaga pembiayaan 
1999 21 9 8 sampel perbankan, 4 sampel lembaga pembiayaan 

2000 17 9 
3 sampel perbankan, 2 sampel lembaga pembiayaan, 
2 sampel warrant, 1 sampel additional shares 

2001 13 8 
3 sampel perbankan, 1 sampel lembaga pembiayaan, 
1 sampel warrant 

Total 65 38   



47 

 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Jenis Data 

Data yang dikumpulkan adalah data historis tahun 1998, 1999, 2000, dan 

2001. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah 

data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data 

primer ataupun pihak lain (Umar, 1998). Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Nama perusahaan yang melakukan right issue. 

b. Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam 5 hari sebelum dan 5 hari 

sesudah pengumuman right issue. IHSG yang digunakan adalah IHSG harian. 

c. Data harga saham harian selama periode window. Dimana periode window 

yang digunakan adalah 11 hari yaitu 5 hari sebelum pengumuman right issue, 

saat pengumuman right issue dan 5 hari setelah pengumuman right issue. hal 

ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkecil terjadinya confounding effect 

yang dapat menyebabkan data bias. 

d. Data laporan keuangan selama tiga tahun berturut-turut yaitu satu tahun 

sebelum right issue, tahun diumumkannya right issue, dan satu tahun setelah 

right issue. 
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3.2.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi adalah pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menggunakan bahan-bahan tertulis dan sejenisnya.  Data penelitian ini 

berasal dari berbagai sumber, seperti : Pojok BEJ Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yaitu JSX Statistic tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 

Indonesian Capital Market Directory 2003, dan website BEJ www.jsx.co.id. 

 

3.3. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. 

Analisis kuantitatif adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengolah data dalam 

bentuk numerik atau angka (Umar, 1998). Adapun prosedur pengujiannya adalah 

sebagai berikut : 

 

3.3.1. Reaksi Pasar  

Dalam penelitian ini digunakan market adjusted model untuk menghitung 

tingkat keuntungan saham. Hal ini dikarenakan, pasar modal di Indonesia merupakan 

pasar modal dalam tahap sedang berkembang, dimana pada tahap tersebut pasar 

modal mempunyai ciri yaitu sebagian besar saham yang diperdagangkan transaksinya 

tidak likuid sehingga saham tersebut jarang diperjualbelikan, akibatnya banyak saham 

yang menghasilkan return nol selama tidak terjadi transaksi (Kurnisari dan 

Nugraheni, 2003). Model Market Adjusted Return menganggap bahwa penduga yang 



49 

 

terbaik untuk mengestimasi return suatu saham adalah return indeks harga pasar pada 

saat tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan 

periode estimasi untuk membentuk model. Dalam model ini tidak dilakukan tiap-tiap 

sekuritas tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji abnormal return seluruh 

saham secara cross section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa (Jogiyanto, 2000). 

 Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh data mengenai right issue untuk masing-masing sampel dan 

menetapkan tanggal pengumuman right issue sebagai t=0. 

2. Mendapatkan data mengenai harga saham dan IHSG dari hari ke-5 sampai +5 

sesuai dengan event window-nya. Penggunaan window ini untuk mengantisipasi 

kemungkinan informasi peristiwa right issue sudah keluar ke public terlebih 

dahulu karena adanya insider information (Hartini, 2001). 

3. Menghitung return sesungguhnya (actual return) masing-masing sampel dengan 

rumus : 
1-it

1-itit
it P

PP
R

−=  

Dimana : Rit : return saham i pada hari t 

Pit : harga saham i pada saat t 

Pit-1 : harga saham i pada hari t-1 

4. Menghitung return ekspektasi (expected return) masing-masing sampel dengan 

rumus : 
1-t

1-tt
mt IHSG

IHSGIHSG
R

−=  
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Dimana : Rmt : return pasar pada hari t 

IHSG : Indeks Harga Saham Gabungan pada penutupan harian 

5. Menghitung abnormal return masing-masing sampel dengan rumus :

 mtitit RRAR −=  

Dimana : ARit : abnormal return saham i pada periode peristiwa 

Rit : return sesungguhnya yang terjadi untuk saham i pada saat t 

Rmt : retrurn ekspektasi saham i pada saat t 

6. Menghitung kesalahan standar estimasi abnormal return: 

k
1

1)-k(

)(AR
KSE 1

2
ti,

t

∑
==

k

i  

Dimana : KSEt : kesalahan standar estimasi pada saat t di periode peristiwa 

7. Pengujian statistik terhadap abnormal return dengan menggunakan uji-t untuk 

melihat signifikansi abnormal return yang ada di periode peristiwa dengan 

menggunakan cross section : 
t

t

KSE
AR

t =  

Dimana : ARt : abnormal return pada hari t di periode peristiwa 

KSEt : kesalahan standar estimasi pada hari t di periode peristiwa 
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3.3.2. Kinerja Keuangan  

Prosedur pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1. Memperoleh data mengenai laporan keuangan perusahaan sampel selama tiga 

tahun berturut-turut sesuai dengan dan menetapkan tahun penerbitan right issue 

sebagai t=0. 

2. Melakukan pengujian normalitas data. Jika distribusi data tidak normal maka 

dilakukan penormalan melalui logaritma natural. 

3. Menghitung rasio-rasio keuangan untuk masing-masing sampel, yaitu : 

a. Current Ratio, dengan rumus : 
sLiabilitieCurrent 

AssetsCurrent 
RatioCurrent =  

b. Debt to Equity Ratio, dengan rumus : 100%
Equity Total
Debt Total

Equity Debt to ×=  

c. Return on Investment (ROI), dengan rumus : 

%100
Assets Total

TaxAfter Profit Net 
ROI ×=  

d. Asset Turnover (Perputaran Aktiva), dengan rumus : 

Assets Total
Sales

TurnoverAsset =  

e. Price Earning Ratio (PER), dengan rumus : 
Bersih Laba
Saham Harga

PER =  

4. Melakukan pengujian statistik dengan menggunakan pengujian paired difference 

experiments : 
kS
DX

t
D

0D −=  
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Dimana : DX : mean difference untuk masing-masing rasio 

 Do : perbedaan mean yang dihipotesiskan (biasanya 0) 

 DS  : standard deviation of difference untuk masing-masing rasio 

 k : banyaknya sampel 

 

3.4. Pengujian Hipotesis 

1. Perumusan Hipotesis 

Ha1 = pasar bereaksi di sekitar pengumuman right issue. 

Ha2 = rasio likuiditas sebelum dan sesudah right issue berbeda secara 

signifikan. 

Ha3 = rasio leverage sebelum dan sesudah right issue berbeda secara 

signifikan. 

Ha4 = rasio profitabilitas sebelum dan sesudah right issue berbeda secara 

signifikan. 

Ha5 = rasio aktivitas sebelum dan sesudah right issue berbeda secara 

signifikan. 

Ha6 = rasio pasar modal sebelum dan sesudah right issue berbeda secara 

signifikan. 
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2. Taraf Signifikasi 

Taraf signifikasi penelitian ini menggunakan %5=α .    

{ }1)-(n ;   2
1 t t tabel α=  

3. Kriteria Pengujian 

     Ho ditolak 

                               Ha diterima 

     1)-(n ;   2
1t - α  

Ho diterima bila tabelhit -tt ≥  

Ho ditolak bila tabelhit -tt ≤  

4. Test Statistik 

Test statistik dilakukan untuk melihat signifikasi perbedaan return 

sesungguhnya dengan return ekspektasi untuk melihat adanya abnormal 

return atau reaksi pasar. Dan untuk melihat signifikasi perbedaan rasio-rasio 

keuangan antara sebelum dan sesudah right issue. 

5. Kesimpulan Analisis Kuantitatif 

Apabila tabelhit tt −≥  maka Ho diterima dan Ha ditolak, berarti : 

Ho1 = tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara return sesungguhnya 

dengan return ekspektasi pada hari-hari di sekitar pengumuman right issue, 

jadi tidak terjadi abnormal return atau pasar tidak bereaksi terhadap 

pengumuman right issue. 
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Ho2 = rasio likuiditas setahun sebelum pengumuman right issue tidak 

berbeda secara signifikan dengan setahun sesudah right issue. 

Ho3 = rasio leverage setahun sebelum pengumuman right issue tidak 

berbeda secara signifikan dengan setahun sesudah right issue. 

Ho4 = rasio profitabilitas setahun sebelum pengumuman right issue tidak 

berbeda secara signifikan dengan setahun sesudah right issue. 

Ho5 = rasio aktivitas setahun sebelum pengumuman right issue tidak 

berbeda secara signifikan dengan setahun sesudah right issue. 

Ho6 = rasio pasar modal setahun sebelum pengumuman right issue tidak 

berbeda secara signifikan dengan setahun sesudah right issue. 

Apabila tabelhit tt ≤  maka Ho ditolak dan Ha diterima, berarti : 

Ha1 = terdapat perbedaan yang signifikan antara return sesungguhnya 

dengan return ekspektasi pada hari-hari di sekitar pengumuman right issue, 

jadi terdapat abnormal return atau pasar bereaksi terhadap pengumuman 

right issue. 

Ha2 = rasio likuiditas setahun sebelum pengumuman right issue berbeda 

secara signifikan dengan setahun sesudah pengumuman right issue. 

Ha3 = rasio leverage setahun sebelum pengumuman right issue berbeda 

secara signifikan dengan setahun sesudah pengumuman right issue. 

Ha4 = rasio profitabilitas setahun sebelum pengumuman right issue berbeda 

secara signifikan dengan setahun sesudah pengumuman right issue. 



55 

 

Ha5 = rasio aktivitas setahun sebelum pengumuman right issue berbeda 

secara signifikan dengan setahun sesudah pengumuman right issue. 

Ha6 = rasio pasar modal setahun sebelum pengumuman right issue berbeda 

secara signifikan dengan setahun sesudah pengumuman right issue. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS 

 

4.1. Pengujian Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Right Issue 

Dalam penelitian ini periode peristiwa ditentukan selama 11 hari, yaitu 5 hari 

sebelum pengumuman right issue yang dimaksudkan untuk mengamati kemungkinan 

adanya kebocoran informasi, 1 hari saat peristiwa pengumuman right issue, dan 5 

hari sesudah pengumuman right issue untuk melihat pengaruh pengumuman right 

issue secara berkelanjutan. 

Reaksi pasar dapat diamati dengan melihat ada tidaknya abnormal return 

selama periode peristiwa. Data yang dibutuhkan dalam perhitungan abnormal return 

dari 38 perusahaan yang mengumumkan right issue selama periode pengamatan 

adalah return realisasi dan return ekspektasi yang diperoleh dari perhitungan 

sebelumnya. Pengujian abnormal return pada periode peristiwa ini dimaksudkan 

untuk melihat signifikasi pengaruh pengumuman right issue terhadap reaksi pasar di 

Bursa Efek Jakarta. Pengujian statistik ini menggunakan model market adjusted 

return. 

 

4.1.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan gambaran perhitungan statistik abnormal 

return selama 5 hari sebelum pengumuman, pada saat pengumuman dan 5 hari 

sesudah pengumuman right issue : 
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 Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif Abnormal Return 

Periode 
Peristiwa N Mean Minimum Maksimum 

t-5 38 0.0056 -0.1048 0.1372 
t-4 38 0.0091 -0.0907 0.1217 
t-3 38 0.0042 -0.1385 0.1199 
t-2 38 0.0163 -0.1006 0.3380 
t-1 38 -0.0232 -0.7535 0.1505 
t 0 38 -0.0007 -0.2272 0.4355 
t+1 38 -0.0120 -0.2049 0.2946 
t+2 38 -0.0227 -0.1784 0.2367 
t+3 38 -0.0263 -0.1750 0.3025 
t+4 38 0.0140 -0.2943 0.1915 
t+5 38 0.0050 -0.1413 0.3713 

Sumber : data sekunder yang diolah 
 

Berdasarkan perhitungan statistik terhadap abnormal return (tabel 4.1) maka 

dapat dilihat bahwa pengumuman right issue direaksi negatif selama lima hari yaitu 

pada t-1 sampai dengan t+3. Pada satu hari sebelum pengumuman right issue sudah 

terdapat rata-rata abnormal return yang negatif, hal ini kemungkinan disebabkan 

karena adanya kebocoran informasi. Sedangkan pada saat pengumuman right issue 

sampai dengan tiga hari sesudah pengumuman juga terdapat rata-rata abnormal return 

yang negatif. Tetapi apabila dilihat dari nilai minimum dan maksimum dari abnormal 

return sampel perusahaan selama periode pengamatan 11 hari, abnormal return yang 

didapat oleh masing-masing perusahaan tidak seragam. Meskipun rata-rata abnormal 

return pada t-5 sampai dengan t-2 bernilai positif, tetapi tetap saja ada perusahaan 

yang mengalami abnormal return yang negatif (minimum) pada t-5 sampai dengan t-

2. Sebaliknya rata-rata abnormal return pada t-1 sampai dengan t+3 bernilai negatif, 
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tetapi ternyata tetap saja ada perusahaan sampel yang memperoleh abnormal return 

positif (makimum) selama t-1 sampai dengan t+3.  Namun kecenderungan abnormal 

return negatif terjadi selama lima hari yaitu pada t-1 sampai dengan t+3. 

Gambar 4.1 berikut ini menunjukkan perilaku rata-rata abnormal return saham 

untuk periode pengamatan 5 hari sebelum pengumuman, pada saat pengumuman dan 

5 hari sesudah pengumuman right issue. 

Gambar 4.1 

Grafik Perilaku Rata-rata Abnormal Return Selama Periode Peristiwa 
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Bila dilihat dari gambar 4.1 tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya 

rata-rata abnormal return sebelum pengumuman positif kecuali pada t-1 ditemukan 

abnormal return yang negatif, dan pada saat pengumuman (t0) sampai pada hari t+3 

juga ditemukan rata-rata abnormal return yang negatif. Rata-rata abnormal return 

negatif terbesar terjadi pada hari t+3. Sementara pada hari t+4 dan t+5 ditemukan 

rata-rata abnormal return yang positif. 
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4.1.2. Pengujian Terhadap Hipotesis 

Hipotesis yang telah dirumuskan adalah :  

Ha1 : Pasar bereaksi di sekitar pengumuman right issue. 

Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan dengan one sampel t-test untuk 

melihat signifikasi abnormal return pada periode peristiwa. Analisis statistik 

dilakukan pada tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2 di 

bawah ini : 

Tabel 4.2 

Hasil Pengujian Abnormal Return 

Periode 
peristiwa 

Rata-rata 
abnormal return t hitung p-value Keterangan 

t-5 0.0056 0.706 0.485 Tidak Signifikan 
t-4 0.0091 1.163 0.252 Tidak Signifikan 
t-3 0.0042 0.462 0.647 Tidak Signifikan 
t-2 0.0163 1.407 0.168 Tidak Signifikan 
t-1 -0.0232 -1.053 0.229 Tidak Signifikan 
t 0 -0.0007 -0.040 0.968 Tidak Signifikan 
t+1 -0.0120 -0.818 0.418 Tidak Signifikan 
t+2 -0.0227 -2.108 0.042 Signifikan 
t+3 -0.0263 -2.116 0.041 Signifikan 
t+4 0.0140 1.106 0.276 Tidak Signifikan 
t+5 0.0050 0.414 0.682 Tidak Signifikan 

Sumber : Data sekunder yang diolah 
t ` able ((0.05)/2;38-1) = t (0.025;37) = 2.052 

 

Pengambilan keputusan atas hasil yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel. Dalam hal ini t tabel = 2,052 

a. Jika t hitung > t tabel; maka Ho ditolak 

b. Jika t hitung < t tabel; maka Ho diterima 
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2. Berdasarkan nilai probabilitas 

a. Jika probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak 

b. Jika probabilitas > 0,05; maka Ho diterima  

Dari hasil uji distribusi t dua sisi dengan tingkat signifikasi α  = 5% dengan 

degree of freedom (df) = n-1 = 37, maka didapat t tabel sebesar 2,052. Jika dilihat 

dari hasil perhitungan t hitung untuk periode sebelum pengumuman (t-5, t-4, t-3, t-2, 

t-1) lebih kecil dari t tabel atau juga dapat dilihat dari hasil probabilitas yang lebih 

besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat abnormal return yang 

signifikan. Berarti untuk periode sebelum pengumuman right issue tidak terjadi 

reaksi pasar. 

Pada saat pengumuman right issue (t0) menunjukkan hasil t hitung juga lebih 

kecil dari t tabelnya, dan nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 yang berarti 

bahwa pada saat pengumuman right issue ternyata juga tidak ditemukan abnormal 

return yang signifikan. Jadi pada saat pengumuman right issue tidak terjadi reaksi 

pasar. 

 Sementara jika dilihat pada periode sesudah pengumuman khususnya pada 

hari t+2 dan t+3, ditemukan hasil t hitung lebih besar dari t tabel atau nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari 0,05 yaitu t+2 = 0,042 dan t+3 = 0,041. Hal ini berarti 

terdapat abnormal return yang signifikan dan bernilai negatif. Sedangkan pada t+1, 

t+4 dan t+5 menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak ditemukan adanya 

reaksi pasar. Jadi reaksi pasar hanya terjadi pada t+2 dan t+3. 
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Hasil analisis dalam waktu 11 hari di sekitar pengumuman right issue, 

menunjukkan bahwa terdapat abnormal return yang negatif dan signifikan atau terjadi 

reaksi pasar yang negatif pada periode sesudah pengumuman right issue yang 

dibuktikan dengan t hitung > t tabel atau nilai probabilitas < 0,05, yaitu pada t+2 dan 

t+3. Hal ini menunjukkan bahwa ada sebagian investor beranggapan bahwa 

pengumuman right issue merupakan suatu sinyal yang tidak menguntungkan para 

investor, sehingga informasi tersebut merupakan bad news. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa dana yang ditarik oleh emiten dianggap akan digunakan 

secara tidak menguntungkan, sehingga berakibat pada turunnya harga saham sesudah 

right issue yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang negatif. Sementara 

pada hari sebelum dan pada saat pengumuman right issue, investor tidak memperoleh 

abnormal return yang signifikan atau pasar tidak bereaksi terhadap pengumuman 

right issue yang dibuktikan dengan t hitung < t tabel atau probabilitas > 0,05.  

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pasar bereaksi lambat untuk 

menyerap informasi yang ditunjukkan dengan tidak adanya reaksi pasar pada saat 

pengumuman right issue (t0), tetapi reaksi pasar yang negatif baru terjadi pada hari 

t+2 dan t+3. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pasar belum efisien bentuk 

setengah kuat secara informasi maupun secara keputusan. Hal ini kemungkinan 

disebabkan karena para investor tidak aktif dalam melakukan perdagangan sehingga 

sebagian besar pada hari-hari di sekitar pengumuman right issue tidak terdapat 

abnormal return yang signifikan, yaitu dilihat dari sebagian besar actual return yang 

bernilai nol pada hari-hari di sekitar pengumuman right issue. 
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4.2. Pengujian Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Right Issue 

Pengujian kinerja keuangan sebelum dan sesudah right issue dalam penelitian 

ini menggunakan data laporan keuangan pada 1 tahun sebelum right issue (t-1) dan 1 

tahun sesudah right issue (t+1), hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bias 

dalam pengamatan. Variabel rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian 

ini diwakili oleh satu macam perhitungan rasio dengan tujuan untuk menghindari 

adanya ambiguitas yaitu adanya perhitungan ganda untuk masing-masing rasio. 

Variabel rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : rasio 

likuiditas diwakili oleh current ratio (CR); rasio leverage diwakili debt to equity 

rasio (DER); rasio profitabilitas diwakili return on investment (ROI); rasio aktivitas 

diwakili assets turnover (AT); dan rasio pasar modal diwakili price earning ratio 

(PER). (Harto, 2001) 

 

4.2.1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 berikut ini menunjukkan gambaran perhitungan statistik rasio-rasio 

keuangan selama pada satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah pengumuman right 

issue : 
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Tabel 4.3 

Statistik Deskriptif Rasio-rasio Keuangan 

Rasio Keuangan N Mean Minimum Maksimum 
t-1 38 13.9313 0.0800 476.1200 

 CR t+1 38 10.7071 0.0300 334.2400 
t-1 38 12.4787 -44.2800 191.2700 

 DER t+1 38 -1.3408 -118.6300 10.6600 
t-1 38 -3.3605 -153.8200 18.6600 

 ROI t+1 38 2.9203 -50.4200 38.0700 
t-1 38 0.7829 0.0400 3.1500 

 AT t+1 38 0.8358 0.6000 2.9000 
t-1 38 -3.2524 -381.7400 63.1400 

 PER t+1 38 45.0737 -256.3900 1112.6600 
Sumber : data sekunder yang diolah   

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat dampak dari pengumuman right issue 

terhadap rasio-rasio keuangan yang tampak dari perubahan rata-rata rasio-rasio 

keuangan yang terjadi pada satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah pengumuman 

right issue. Pada rasio likuiditas yang diwakili oleh current ratio (CR) menunjukkan 

adanya penurunan, yaitu rata-rata CR satu tahun sebelum pengumuman sebesar 

13,9313 sedangkan satu tahun sesudah pengumuman right issue menurun menjadi 

10,7071. Selain itu terdapat perbedaan CR yang mencolok antara perusahaan-

perusahaan sampel, hal ini terlihat dari nilai CR maksimum dan minimum yang 

berarti ada perusahaan yang CRnya sangat rendah dan ada pula perusahaan yang 

CRnya sangat tinggi. 

Pada rasio leverage yang diwakili oleh debt to equity ratio (DER) 

menunjukkan adanya penurunan rata-rata yang semula 12,4787 menjadi -1,3408. Hal 
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ini mencerminkan membaiknya kondisi DER pada satu tahun sesudah right issue, 

berarti bahwa proporsi hutang perusahaan menurun. Dalam DER juga terdapat 

perbedaan yang mencolok antara nilai maksimum dan minimum yang menunjukkan 

adanya perusahaan yang DERnya sangat rendah dan ada pula yang DERnya sangat 

tinggi. 

Rasio profitabilitas yang diwakili oleh return on investment (ROI) mengalami 

peningkatan rata-rata yang semula –3,3605 naik menjadi 2.9203. Hal ini menandakan 

adanya kondisi yang lebih baik dalam tingkat pengembalian investasi pada satu tahun 

sesudah pengumuman right issue. Pada rasio aktivitas yang diwakili oleh asset 

turnover (AT) juga mengalami sedikit peningkatan, yaitu dari 0,7829 meningkat 

menjadi 0,8358. Hal ini berarti terdapat peningkatan efisiensi dalam penggunaaan 

aktiva. 

Rasio pasar modal yang diwakili oleh price earning ratio (PER) menunjukkan 

adanya kenaikan rata-rata dari –3,2524 meningkat menjadi 45,0737. Hal ini 

mencerminkan adanya kondisi harga saham yang lebih baik pada satu tahun sesudah 

pengumuman right issue.  Selain itu terdapat perbedaan yang mencolok nilai PER 

maksimum dan minimum, berarti ada perusahaan yang PERnya sangat rendah dan 

ada juga yang PERnya sangat tinggi. 

 

4.2.2. Pengujian Normalitas Data 

Sebelum data diolah lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pengujian 

normalitas data dengan menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Pengujian normalitas 
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data ini bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi sebuah data normal atau 

mendekati normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini : 

Tabel 4.4 

Pengujian Kolmogorov-Smirnov 

Rasio 
Keuangan t-statistik p-value Keterangan 

CR 2.968 0.000 tidak normal 
DER 2.430 0.000 tidak normal 
ROI 1.349 0.052 normal 
AT 0.689 0.729 normal 

PER 2.388 0.000 tidak normal 
Sumber : data sekunder yang diolah 

 

Pedoman pengambilan keputusan untuk normalitas data adalah berdasarkan 

nilai probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi data normal. Jika 

probabilitas < 0,05 maka distribusi data tidak normal. Pengujian dengan kolmogorov-

smirnov menunjukkan distribusi data dari sebagian rasio perusahaan yang melakukan 

right issue adalah tidak normal yaitu Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Price Earning Ratio (PER). Penormalan data akan dilakukan dengan 

transformasi memakai logaritma natural. Hasil pengujian ulang normalitas data dapat 

dilihat pada tabel 4.5 berikut ini :  
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Tabel 4.5 

Pengujian Ulang Normalitas Data 

N Rasio 
Keuangan Sebelum Sesudah t-statistik p-value Keterangan 

CR 38 37 0.776 0.584 normal 
DER 38 33 0.998 0.272 normal 
ROI 38 38 1.349 0.520 normal 
AT 38 38 0.686 0.729 normal 

PER 38 34 1.180 0.123 normal 
Sumber : data sekunder yang diolah 

 

Setelah dilakukan penormalan data dengan melakukan transformasi variabel 

ke dalam bentuk logaritma natural (dapat dilihat dalam tabel 4.5), terlihat bahwa 

semua data variabel yang akan digunakan telah terdistribusi normal. Hanya saja 

setelah dilakukan penormalan terdapat pengurangan jumlah sampel untuk masing-

masing variabel CR, DER, dan PER. Sedangkan untuk variabel ROI dan AT tetap 

karena data untuk ROI dan AT sebelumnya memang sudah normal, jadi tidak ada 

perubahan jumlah sampel. Perusahaan yang dikeluarkan sebagai sampel dalam 

perhitungan CR yaitu : PT. Davomas Abadi Tbk. Perusahaan yang dikeluarkan 

sebagai sampel dalam perhitungan DER yaitu : PT. Sumi Indo Kabel Tbk., PT. Ricky 

Putra Globalindo Tbk., PT. Eterindo Wahanatama Tbk., PT. Millenium Pharmacon 

International Tbk., PT. Pioneerindo Goumet International Tbk. sedangkan perusahaan 

yang dikeluarkan sebagai sampel dalam perhitungan PER yaitu : PT. Sumalindo 

Lestari Jaya Tbk., PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk., PT. Citra Tubindo Tbk., PT. 

Budi Acid Jaya Tbk. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis yang 

telah dirumuskan sebelumnya. 
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4.2.3. Pengujian Terhadap Hipotesis 

Hipotesis yang telah dirumuskan : 

Ha2 : Rasio likuiditas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah right 

issue. 

Ha3 : Rasio leverage berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah right 

issue. 

Ha4 : Rasio profitabilitas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah right 

issue. 

Ha5 : Rasio aktivitas berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah right 

issue. 

Ha6 : Rasio pasar modal berbeda secara signifikan antara sebelum dan sesudah right 

issue. 

 

Pengujian terhadap hipotesis-hipotesis ini dilakukan dengan uji t berpasangan 

(paired t-test). Uji t berpasangan digunakan untuk melihat signifikasi perbedaan mean 

rasio perusahaan sebelum dan sesudah right issue. Analisis statistik dilakukan pada 

tingkat keyakinan 95%. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini :   
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                                               Tabel 4.6 

     Hasil Pengujian Rasio-rasio Keuangan Sebelum dan Sesudah Right Issue 

Rasio 
Keuangan n 

df  
(n-1) 

Mean 
Difference t-hitung 

t-tabel 
((0.05/2);(n-1)) p-value Keterangan 

CR 37 36 -0.523 -2.273 2.056 0.029 signifikan 
DER 33 32 1.182 1.290 2.074 0.206 tidak signifikan 
ROI 38 37 -6.281 -1.967 2.052 0.057 tidak signifikan 
AT 38 37 -0.053 -0.921 2.052 0.363 tidak signifikan 

PER 34 33 -2.837 -0.421 2.069 0.667 tidak signifikan 
Sumber : data sekunder yang diolah 
 

Pengambilan keputusan atas hasil yang didapat adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel 

a. Jika t hitung > t tabel; maka Ho ditolak 

b. Jika t hitung < t tabel; maka Ho diterima 

2. Berdasarkan nilai probabilitas 

a. Jika probabilitas < 0,05; maka Ho ditolak 

b. Jika probabilitas > 0,05; maka Ho diterima 

Dari tabel 4.6 terlihat bahwa secara umum tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan rasio-rasio keuangan antara sebelum dan sesudah right issue, kecuali rasio 

likuiditas yang diwakili oleh Current Ratio (CR) menunjukkan perbedaan yang 

signifikan antara sebelum dan sesudah right issue. Hal ini dilihat dari hasil t hitung > 

t tabel atau nilai probabilitasnya < 0,05 berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan 

melihat angka selisih mean yang negatif mengindikasikan terjadinya peningkatan 

likuiditas pada waktu sesudah right issue dibandingkan sebelum dilakukannya right 
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issue. Hal ini sangat beralasan mengingat posisi likuiditas perusahaan menjadi lebih 

baik setelah mendapat pemasukan dana dari right issue karena adanya penambahan 

modal. 

Rasio solvabilitas atau leverage yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkan hasil yang secara statistik tidak signifikan karena t hitung < t 

tabel atau probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan rasio leverage sebelum 

dan sesudah right issue. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa right issue pada 

umumnya bukanlah hal yang istimewa apabila dihubungkan dengan solvabilitas 

perusahaan. Tetapi jika dilihat dari angka selisih mean yang positif mengindikasikan 

bahwa proporsi hutang yang dimiliki perusahaan mengalami penurunan. Hal ini 

menandakan bahwa dana yang diperoleh dari right issue kemungkinan dikelola 

dengan baik. 

Tingkat profabilitas yang tercermin dari Return on Investment (ROI) 

menunjukkan hasil t hitung < t tabel atau probabilitas > 0,05 artinya tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan dalam rasio profitabilitas antara sebelum dan sesudah right 

issue. kemungkinan penjelasannya adalah dana yang diperoleh dari right issue oleh 

perusahaan digunakan dalam investasi jangka panjang, sehingga belum bisa dilihat 

hasilnya dalam satu tahun sesudah right issue. Namun, apabila dilihat dari angka 

selisih mean yang menunjukkan nilai negatif berarti terjadi kenaikan tingkat 

pengembalian investasi dari sebelum hingga sesudah right issue.   

Rasio aktivitas dari tabel 4.6 diwakili oleh Assets Turnover (AT). Hasil t 

hitung < t tabel atau probabilitas > 0,05 berarti perputaran aktiva selama periode 
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penelitian tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah right issue. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa right issue tidak terlalu 

berpengaruh terhadap perputaran aktiva perusahaan pada periode tersebut. Namun, 

jika dilihat dari angka selisih mean menunjukkan nilai negatif berarti terjadi 

peningkatan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva. 

Rasio pasar modal yang tercermin dalam Price Earning Ratio (PER) 

menunjukkan hasil t hitung < t tabel atau probabilitas > 0,05 berarti tidak terdapat 

perbedaan rasio pasar modal yang signifikan antara sebelum dan sesudah right issue. 

Kemungkinan pengaruh peristiwa right issue terhadap prospek pertumbuhan 

perusahaan belum dapat dilihat hasilnya secara signifikan pada satu tahun sesudah 

right issue. Tetapi berdasarkan angka selisih mean yang menunjukkan nilai yang 

negatif menunjukkan kenaikan dalam rasio PER perusahaan. hal ini berarti 

perusahaan ingin menunjukkan potensi pertumbuhannya kepada pemegang saham. 

Meskipun demikian hal ini perlu diteliti lebih jauh mengingat hasilnya kurang 

signifikan. 
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BAB  V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis right issue yang dilakukan terhadap 38 perusahaan 

yang terpilih sebagai sampel dapat ditarik kesimpulan : 

1. Analisis terhadap pengaruh pengumuman right issue dilihat dari pihak investor 

yang tercermin dari reaksi pasar menunjukkan hasil bahwa pasar bereaksi lambat 

untuk menyerap informasi hal ini dibuktikan dengan adanya abnormal return yang 

negatif pada hari kedua dan ketiga sesudah pengumuman right issue dan justru 

pada hari pengumuman right issue tidak terjadi reaksi pasar. Hal ini menunjukkan 

pasar belum efisien bentuk setengah kuat secara informasi maupun secara 

keputusan. Adanya abnormal return yang negatif dan signifikan pada t+2 dan t+3, 

menunjukkan bahwa ada sebagian investor yang beranggapan bahwa 

pengumuman right issue merupakan suatu sinyal yang tidak menguntungkan para 

investor, sehingga informasi tersebut merupakan bad news. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dana yang ditarik oleh emiten dianggap akan digunakan 

secara tidak menguntungkan, sehingga berakibat pada turunnya harga saham 

sesudah right issue yang ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang 

negatif. Kesimpulan tersebut mengandung arti bahwa informasi pengumuman 

right issue tidak memiliki cukup kandungan informasi karena pasar bereaksi pada 

dua dan tiga hari sesudah pengumuman, dan justru pada saat pengumuman dan 
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satu hari sesudah pengumuman tidak terdapat reaksi pasar. Hal ini berarti investor 

tidak mengantisipasi adanya informasi baru yang dipublikasikan ke pasar, 

sehingga tidak mengubah preferensi investor terhadap keputusan investasinya, 

baru pada dua dan tiga hari sesudah pengumuman investor bereaksi terhadap 

pengumuman right issue.  

2. Analisis terhadap pengaruh pengumuman right issue dilihat dari pihak 

manajemen perusahaan yang tercermin dari perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan  sebelum dan sesudah right issue. Indikator yang digunakan adalah 

rasio-rasio keuangan perusahaan yang menunjukkan hasil bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah right issue pada rasio 

likuiditas yang diwakili oleh Current Ratio (CR). Peningkatan rasio likuiditas ini 

menunjukkan bahwa posisi likuiditas perusahaan menjadi lebih baik setelah 

mendapat masukan dana dari right issue. Sedangkan untuk rasio-rasio lainnya 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah right issue. 

Tetapi dilihat dilihat dari selisih meannya dapat dilihat bahwa untuk rasio 

leverage yang diwakili oleh Debt to Equity Ratio (DER) mengalami penurunan, 

kemungkinan kebijakan right issue tersebut digunakan untuk membiayai hutang 

yang jatuh tempo. Tingkat profitabilitas yang terlihat dari selisih mean Return on 

Investment (ROI) yang negatif berarti terjadi kenaikan tingkat pengembalian 

investasi. Sedangkan untuk kinerja aktivitas yang tercermin dari adanya kenaikan 

Assets Turnover (AT) sesudah right issue menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktiva. Sementara untuk 
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rasio pasar modal yang diwakili oleh Price Earning Ratio (PER) menunjukkan 

adanya kenaikan PER berarti perusahaan ingin menunjukkan pertumbuhannya 

kepada investor.  

   

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran-saran 

sebagai berikut : 

1. Bagi investor, sebaiknya sebelum mengambil keputusan untuk membeli right 

issue sebaiknya melihat terlebih dahulu kondisi perusahaan yang sebenarnya dan 

dengan cermat menggunakan informasi, seperti laporan keuangan yang 

diterbitkan setiap tahunnya, karena dari laporan keuangan tersebut dapat 

dianalisis perkembangan laba yang dihasilkan serta kinerja perusahaan yang 

bersangkutan. 

2. Bagi emiten, kebijakan right issue merupakan salah satu pilihan yang terbaik bagi 

perusahaan untuk memperoleh dana segar bagi pengembangan perusahaan, karena 

jika dibandingkan melalui pinjaman bank maka biaya untuk melakukan right 

issue lebih murah daripada perusahaan harus memikul beban dari bunga pinjaman 

yang ditetapkan oleh bank.  

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang diharapkan dapat diperbaiki 

pada penelitian selanjutnya. Keterbatasan tersebut antara lain : 
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1. Adanya keterbatasan data yang digunakan, untuk penelitian mendatang 

hendaknya memperbanyak data, baik dari jumlah perusahaan maupun pada 

periode waktu pengamatan sehingga hasilnya akan lebih robust. 

2. Sampel penelitian ini tidak termasuk lembaga keuangan dan perbankan, maka 

untuk penelitian mendatang dapat dilakukan analisis perbedaan kinerja keuangan 

sebelum dan sesudah right issue pada lembaga keuangan dan perbankan. 

3. Abnormal return dalam penelitian ini menggunakan model market adjusted return 

untuk menentukan return ekspektasi. Oleh sebab itu, disarankan untuk 

menggunakan model lain selain model market adjusted return. 
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Rasio keuangan    
PER 

No Kode Saham t-1 t+1  ∆  
1 BLTA 12.57 3.89 8.68 
2 LPKR -4.10 -20.93 16.83 
3 SULI -4.83 -256.39 251.56 
4 TSPC -1.03 29.83 -30.86 
5 BIPP -0.85 -2.22 1.37 
6 IKBI -0.90 138.20 -139.10 
7 UGAR 29.47 -3.87 33.34 
8 DVLA -0.63 564.95 -565.58 
9 HEXA -5.94 3.06 -9.00 
10 CEKA 22.27 16.45 5.82 
11 SHDA 8.00 7.12 0.88 
12 KOMI 1.99 6.61 -4.62 
13 CTBN 63.14 1112.66 -1049.52 
14 BUDI -381.74 -5.33 -376.41 
15 MERK 15.69 3.38 12.31 
16 RICY -0.39 -1.37 0.98 
17 ETWA -0.83 -1.09 0.26 
18 BKSL -2.14 -136.48 134.34 
19 ULTJ 19.26 75.74 -56.48 
20 MEDC 1.44 5.80 -4.36 
21 LPLI -0.14 -0.70 0.56 
22 RMBA 1.82 3.19 -1.37 
23 BATI 45.33 3.67 41.66 
24 BUMI 16.13 14.45 1.68 
25 SDPC 6.76 -17.14 23.90 
26 ESTI 2.92 21.43 -18.51 
27 TCID 8.62 7.00 1.62 
28 SUBA -20.38 16.33 -36.71 
29 TFCO 36.33 7.60 28.73 
30 DLTA 2.78 2.73 0.05 
31 TIRA -6.96 31.52 -38.48 
32 PTSP -21.62 10.61 -32.23 
33 ZBRA 5.52 28.19 -22.67 
34 BGMT -7.73 -7.66 -0.07 
35 TMPI 32.05 33.06 -1.01 
36 HERO 3.56 11.84 -8.28 
37 TRPK 1.30 1.62 -0.32 
38 DAVO -0.33 5.05 -5.38 
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T-Test 
One-Sample Statistics

38 .0056 .0487 .0079
38 .0091 .0483 .0078
38 .0042 .0561 .0091
38 .0163 .0714 .0116
38 -.0232 .1358 .0220
38 -.0007 .1090 .0177
38 -.0120 .0907 .0147
38 -.0227 .0664 .0108
38 -.0263 .0767 .0124
38 .0140 .0782 .0127
38 .0050 .0741 .0120

t -5
t -4
t -3
t -2
t -1
t 0
t +1
t +2
t +3
t +4
t +5

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
One-Sample Test

.706 37 .485 .0056 -.0104 .0216
1.163 37 .252 .0091 -.0068 .0250

.462 37 .647 .0042 -.0142 .0226
1.407 37 .168 .0163 -.0072 .0398

-1.053 37 .299 -.0232 -.0679 .0214
-.040 37 .968 -.0007 -.0366 .0351
-.818 37 .418 -.0120 -.0419 .0178

-2.108 37 .042 -.0227 -.0445 -.0009
-2.116 37 .041 -.0263 -.0515 -.0011
1.106 37 .276 .0140 -.0117 .0397

.414 37 .682 .0050 -.0194 .0293

t -5
t -4
t -3
t -2
t -1
t 0
t +1
t +2
t +3
t +4
t +5

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

38 38 38 38 38
3.2242 13.8195 -6.2808 -5.29E-02 -48.3261

23.1421 46.4458 19.6827 .3542 207.2259
.482 .394 .219 .112 .387
.482 .394 .162 .112 .279

-.380 -.273 -.219 -.101 -.387
2.968 2.430 1.349 .689 2.388

.000 .000 .052 .729 .000

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Selisih CR Selisih DER Selisih ROI Selisih AT Selisih PER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

37
-.5232
1.4003

.128

.128
-.120
.776
.584

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Selisih CR

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

33
1.1824
5.2670

.174

.174
-.169
.998
.272

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Selisih DER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

34
-2.8365
39.3152

.202

.190
-.202
1.180
.123

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Selisih PER

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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T-Test 
Paired Samples Statistics

1.4397 37 1.1335 .1864
1.9630 37 1.4591 .2399

CR sebelum
CR sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

-.5232 1.4003 .2302 -.9901 -5.64E-02 -2.273 36 .029
CR sebelum -
CR sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

2.8855 33 5.0877 .8856
1.7030 33 2.2543 .3924

DER sebelum
DER sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

1.1824 5.2670 .9169 -.6852 3.0500 1.290 32 .206
DER sebelum -
DER sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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T-Test 
Paired Samples Statistics

-3.3605 38 27.6123 4.4793
2.9203 38 13.8120 2.2406
.7829 38 .6045 9.807E-02
.8358 38 .6543 .1061

ROI sebelum
ROI sesudah

Pair
1

AT sebelum
AT sesudah

Pair
2

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

-6.2808 19.6827 3.1930 -12.7503 .1888 -1.967 37 .057

-.0529 .35425.746E-02 -.16936.353E-02 -.921 37 .363

ROI sebelum - ROI
sesudah

Pair 1

AT sebelum - AT sesudahPair 2

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)

 
 
 
T-Test 

Paired Samples Statistics

5.8962 34 14.4864 2.4844
8.7326 34 37.8365 6.4889

PER sebelum
PER sesudah

Pair
1

Mean N Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
 

Paired Samples Test

-2.8365 39.3152 6.7425 -16.5542 10.8812 -.421 33 .677
PER sebelum -
PER sesudah

Pair
1

Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)
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