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ABSTRACT 

 

This research aimed to analyze the effect of right issue announcement on 
stock return and the expected return with actual return, analyze the effect of rights 
issue announcements on stock return before and after the date of rights issue 
announcements, and also analyze the effects of the announcement of rights issue 
shares of expected return with realization actual return. 

The population of this research are companies that published rights issue at 
Indonesia Stock Exchange (IDX). The sempel was used by the companies had 
published rights issue in January 2005 until December 2009. This research is event 
study that use the market model. All of hypothesis is tested by paired sample t-test 
methods cause the data distribution is normal. 
  The results of this study indicate that there is no significant difference 
between the average returns before and the average return after the announcement of 
rights issue, and expected return with actual return after the announcement of rights 
issue which also showed no significant differences. 

 
Key Words: Right Issue, Stock Return, Expected Return, Actual Return and Market 

Model 
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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pengumuman right 
issue terhadap return saham antara sebelum dan sesudah tanggal pengumuman 
right issue, serta menganalisa pengaruh pengumuman right issue terhadap tingkat 
keuntungan saham yang diharapkan (expected return) dengan realisasinya (actual 
return). 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang menerbitkan 
right issue di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sempel yang digunakan adalah 
perusahaan yang menerbitkan right issue dalam kurun waktu Januari 2005 sampai 
Desember 2009. Penelitian ini merupakan event study dengan menggunakan 
market model. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode uji beda paired 
sample t-test  karena data terdistribusi normal.  

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 
yang signifikan antara rata-rata return sebelum dan rata-rata return sesudah 
pengumuman right issue, serta return yang diharapkan (expected return) dan 
return realisasi (actual return) sesudah pengumuman right issue yang juga 
menunjukan tidak adanya perbedaan yang signifikan.  

 
Kata Kunci : Right Issue, Return Saham, Expected Return, Actual Return dan 

Market Model  
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Balakang Masalah 

 Pasar modal telah menjadi instrumen perekonomian yang sangat penting 

untuk sebuah negara. Disamping sebagai alternatif tempat untuk investasi dan 

pembiayaan, pasar modal juga dapat dijadikan indikator bagi perkembangan 

perekonomian sebuah negara. Di pasar modal para investor dapat secara efisien 

memantau perusahaan-perusahaan tempat dia telah atau akan berinvestasi, hal ini 

wajar mengingat otoritas pasar modal telah memberlakukan prinsip transparansi 

sebagai syarat utama perusahaan-perusahaan yang akan listing di pasar modal. 

 Perusahaan akan melakukan corporate action dalam rangka memenuhi 

tujuan-tujuan tertentu misalnya pembayaran kewajiban jatuh tempo, perluasan 

usaha, meningkatkan likuiditas dan tujuan perusahaan lainnya. Umumnya 

corporate action mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan 

pemegang saham,  karena pada corporate action  yang dilakukan umumnya 

berpengaruh pada jumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, 

jumlah saham yang akan dipegang pemilik saham serta pengaruhnya terhadap 

pergerakan harga saham. Salah satu bentuk dari corporate action adalah right 

issue.  
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 Kebijakan right issue merupakan biaya emiten untuk menghemat biaya 

emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar. Jadi dengan adanya 

right issue, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam presentasi yang lebih 

kecil dari pada presentasi jumlah lembar saham yang beredar. Penambahan saham 

baru dalam kebijakan right issue hanya ditawarkan kepada pemegang saham lama 

dalam jangka waktu tertentu sehingga kebutuhan akan tambahan dana tetap 

terpenuhi dengan menambah modal sendiri tetapi tidak menimbulkan dilusi 

kepemilikan bagi pemegang saham lama. Pemilik saham lama juga dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dan mencegah penurunan nilai. 

Disamping itu dengan melakukan right issue kebutuhan perusahaan akan 

tambahan modal akan terpenuhi dan pemegang saham lama dapat membeli saham 

yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar (Budiarto dan 

Baridwan, 1999 dalam Suryaningsum dan Prasetyo, 2005: 48). 

Right issue dilakukan dengan menawarkan terlebih dahulu sekuritas baru 

kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru tersebut pada harga 

tertentu dan pada jangka waktu tertentu pula. Agar pemegang saham lama 

berminat untuk membelinya, maka perusahaan akan menawarkan saham baru itu 

dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Investor lama memiliki 

preemptive right atau hak untuk lebih dahulu membeli tambahan saham yang 

diterbitkan agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikan mereka sehingga 

para pemegang saham bisa mempertahankan kekuasaan pengendalian mereka atas 

perusahaan. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk harus 
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membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila investor tidak 

mau menggunakan haknya, maka dia dapat menjual right yang dimilikinya 

(Ghozali dan Solichin, 2003: 101). 

Dalam Ghozali dan Solichin (2003: 101), terdapat beberapa alasan bagi 

perusahaan untuk melakukan right issue, yaitu:  

1. Right issue dapat mengurangi biaya, karena right issue biasanya tidak 

menggunakan jasa penjamin (underwriter). 

2. Right issue merupakan solusi yang cepat untuk memperoleh dana yang murah 

dan dengan proses yang mudah dan hamper tanpa resiko. 

3. Right issue jauh lebih aman dibandingkan dengan jalan lain, baik dengan 

pinjaman langsung atau dengan penerbitan surat hutang. Dengan right issue 

dana masuk sebagai modal sehingga tidak membebani perusahaan sama 

sekali, sedangkan jika dana diperoleh dari pinjaman, maka perusahaan harus 

menanggung beben bunga 

4. Minat emiten untuk melakukan right issue didorong oleh keinginan untuk 

memanfaatkan situasi pasar modal yang dalam tahun-tahun ini berkembang 

pesat. 

5. Dengan adanya right issue menyebabkan jumlah saham perusahaan yang ada 

akan bertambah sehingga diharapkan akan meningkatkan frekuensi 

perdagangan atau yang berarti meningkatkan likuiditas saham.   

Pengumuman perusahaan yang melakukan right issue, secara teoritis dan 

empiris telah menyebabkan harga saham bereaksi secara negatif, dan ini 
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merupakan kejadian yang diakibatkan oleh systematic risk. Systematic risk adalah 

bagian dari resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi 

atas portofolionya. Beberapa temuan empiris tersebut diantaranya adalah: Scholes 

(1972), Marsh (1979), Myers dan Majluf (1984), Asquith dan Mullins (1986), 

Masulis dan Korwar (1986), Mikkelson dan Partch (1986), Barclay dan 

Litzenberger (1988), dan Kothare (1997). Temuan empiris tersebut menunjukkan 

bahwa nilai pasar perusahaan turun sampai 3% pada saat pengumuman 

penambahan saham baru (Ghozali dan Solichin, 2003: 102). 

Pada perusahaan yang melakukan right issue (1994-1999) di Bursa Efek 

Jakarta 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 (M.Arief 

Budiarto, 1999: 148). 

Menurut Husnan Suad (1994) dalam Suryaningsum dan Prasetyo (2005: 

49), beberapa temuan empiris tersebut konsisten dengan model signaling theory, 

yang mengasumsikan adanya asimetri informasi diantara berbagai partisipan di 

pasar modal. Model ini menyatakan bahwa pasar akan bereaksi secara negatif 

karena adanya pengumuman penambahan saham baru yang mengindikasikan 

adanya informasi yang tidak menguntungkan ( Bad News ), tentang kondisi laba 

di masa mendatang, apalagi jika dana right issue digunakan untuk tujuan 

perluasan investasi. Naik turunnya harga saham saat right issue sangat 

dipengaruhi oleh rate of return yang diharapkan oleh investor dari penggunaan 
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dana yang terhimpun dalam right issue ini. Bila investor berpengharapan bahwa 

dana tersebut akan menghasilkan NPV positif, maka harga saham akan naik dan 

begitu juga sebaliknya. Apabila investasi tersebut memberikn NPV = 0, maka 

bagi para pemegang saham, kemekmuran mereka dan setelah right issue, sama 

saja. 

Tiga hipotesis yang muncul dari prilaku return atau harga saham disekitar 

tanggal pengumuman right issue (Budiarto dan Baridwan, 1999 dalam Hadri 

Kusuma dan Fitri Wulandari, 2003: 398), yaitu: 

Pertama, adalah hipotesis price pressure. Dalam hipotesis ini diasumsikan 

bahwa dengan adanya sinyal informasi right issue, harga saham akan jatuh secara 

permanen untuk jangka waktu tertentu setelah pengumuman, karena investor 

menyerap informasi yang buruk dari sinyal tersebut. Setelah jangka waktu 

tertentu, harga saham akan cenderung naik ke posisi semula.  

Kedua, adalah hipotesis kandungan informasi. Dalam hipotesis ini 

diasumsikan bahwa informasi right issue mempunyai kandungan informasi yang 

dapat mempengaruhi preferensi investor dalam pengambilan keputusan investasi, 

maka semestinya terjadi perbedaan dalam harga saham sebelum dan sesudah 

pengumuman. Jika kandungan informasi right issue direspon negative maka akan 

menyebabkan perbedaan dalam harga atau return saham sebelum dan sesudah 

pengumuman yang menunjukkan perbedaan negative dan juga sebaliknya. 

Ketiga, adalah hipotesis short telling. Hipotesis ini mengasumsikan bahwa 

harga saham akan turun dengan segera sebelum hari pengumuman karena para 
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spekulator berusaha untuk menaikkan penjualan saham secara besar-besaran 

karena mereka percaya bahwa harga saham setelah pengumuman akan turun, 

sehingga reaksi mereka akan menekan harga saham untuk turun sebelum 

pengumuman. Disamping itu juga diasumsikan bahwa penurunan harga tersebut 

bersifat temporer. 

Menurut Kothare (1997), menemukan bukti bahwa likuiditas saham 

meningkat secara signifikan setelah pengumuman saham baru. Peningkatan 

volume perdagangan saham tersebut ditemukan mempunyai korelasi dengan 

perubahan struktur kepemilikan saham, dimana right issue lebih diutamakan 

untuk tujuan konsentrasi kepemilikan dari pada perluasan kepemilikan. Tetapi 

Sheehan (1997) menemukan bukti yang berbeda dengan dengan temuan Kothare, 

yaitu bahwa likuiditas saham perusahaan yang diukur dengan jumlah volume 

perdagangan saham meningkat dari keadaan yang normal justru sebelum adanya 

pengumuman. Peningkatan volume perdagangan saham ini disebabkan adanya 

aktivitas short selling yang dilakukan oleh para spekulator. 

Menurut Ninik Kurniasari (2003) dalam penelitiannya mengenai reaksi 

pasar terhadap right issue pada saat ex date. Sempel yang digunakan adalah 

perusahaan yang melakukan right issue dan terdaftar di BEJ selama kurun waktu 

1999 sampai 2001 yaitu sebanyak 27 perusahaan yang memenuhi kriteria. Dalam 

penelitian ini digunakan adjusted market model untuk menghitung tingkat 

keuntungan saham. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa 

terjadi respon pasar yang negative namun tidak signifikan. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa informasi right issue tidak mampu untuk mengubah 

perilaku investor. 

Menurut Syamsul Hadi (2009) dalam penelitiannya mengenai dampak 

right issue terhadap return saham tidak menemukan adanya perbedaan yang 

signifikan antara rata-rata return sebelum dan setelah pengumuman serta sebelum 

dan setelah listing, sehingga bisa disimpulkan bahwa publikasi right issue tidak 

memiliki kandungan informasi. Tetapi dengan menggunakan format uji beda 

antara harapan dan realisasi baik pada saat pengumuman maupun listing right 

issue, ternyata menunjukan adanya perbedaan yag signifikan. Kesimpulannya 

adalah publikasi right issue memiliki kandungan informasi, karena telah mampu 

mengubah perilaku pengambilan keputusan investor. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan 

return saham antara sebelum dan sesudah tanggal pengumuman right issue, serta 

apakah terdapat perbedaan antara tingkat keuntungan saham yang diharapkan 

dengan realisasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar 

terhadap pengumuman right issue dengan menganalisis return di sekitar tanggal 

pengumuman. Untuk memberikan bukti empiris apakah publikasi right issue 

mempengaruhi pengambilan keputusan investor.  

Untuk mengetahui hal tersebut akan dilakukan pengujian dengan 

menggunakan metodologi studi peristiwa (event study). Study peristiwa 

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) 

yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat 
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digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu 

pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efesiensi pasar bentuk 

setengah kuat. 

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar 

dari suatu pengumuman, jika pengumuman mengandung informasi, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Reaksi pasar ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan. Reaksi ini biasanya diukur dengan menggunakan return sebagai 

nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika pengujian 

melibatkan kecepatan reaksi pasar untuk menyerap informasi yang 

dipublikasikan, maka pengujian ini merupakan pengujian efesiensi pasar bentuk 

setengah kuat. 

Kebanyakan suatu peristiwa mengkaji peristiwa yang berkaitan dengan 

perusahaan seperti pembagian deviden, stock split, perubahan kepemilikan, 

perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Mengingat peristiwa tersebut 

merupakan salah satu informasi yang mungkin dibutuhkan oleh investor sebagai 

dasar untuk membuat keputusan investasi, maka penelitian ini akan menguji 

apakah pengumuman right issue mempunyai kandungan informasi yang cukup 

untuk membuat pasar bereaksi terhadap pengumuman tersebut. Reaksi pasar 

tersebut akan ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari saham perusahaan 

yang melakukan pengumuman right issue. Reaksi ini kemudian akan diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga dan abnormal return 
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yang merupakan selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return 

ekspektasi (Wijaksono,2007:19). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini di beri judul “ANALISIS 

PENGARUH PENGUMUMAN RIGHT ISSUE TERHADAP EXPECTED 

RETURN DAN ACTUAL RETURN SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA 

(Periode Tahun 2005-2009).” 

 

B. Perumusan masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat 

ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham 

sebelum dan setelah pengumuman right issue pada perusahaan go public di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return yang 

diharapkan (expected return) dan rata-rata return realisasi (actual return) 

setelah pengumuman right issue pada perusahaan go public di Bursa Efek 

Indonesia?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

C.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara rata-rata return saham 

sebelum dan setelah pengumuman right issue pada perusahaan go public 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antara rata-rata return yang 

diharapkan (expected return) dan rata-rata return realisasi (actual return) 

setelah pengumuman right issue pada perusahaan go public di Bursa Efek 

Indonesia 

 

C.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diberikan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

kontribusi : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan 

dalam hal menetapkan kebijakan keuangan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Investor 

Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan investasi yang 

tepat sehingga dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan 

risiko atas investasi dananya. 
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3. Bagi Akademisi 

Dapat menambah kepustakaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan 

sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang investasi di pasar 

modal. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal adalah suatu ajang yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat 

untuk memobilisasi dana, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang 

berasal dari luar negeri. Kehadiran pasar modal memperbanyak pilihan sumber 

dana (terutama dana jangka panjang) untuk perusahaan. Bagi investor, pasar 

modal merupakan wahana yang dapat dimanfaatkan untuk menginvestasikan 

dananya (dalam asset financial). 

Menurut Marzuki Usman (1990:125), pasar modal adalah pelengkap di 

sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya yaitu bank dan lembaga 

pembiayaan, pasar modal memberikan jasanya yaitu menjembatani hubungan 

antara pemilik dana dengan perusahaan yang go public. 

Menurut UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasar modal adalah 

kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga 

dan profesi yang berkaitan dengan efek. Secara formal pasar modal dapat 

didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) 

jangka panjang yang diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, maupun perusahaan swasta. 
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Namun secara lebih sederhana, pasar modal adalah tempat untuk menerbitkan 

atau memperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, khususnya saham 

dan obligasi (Suad Husnan, 1994: 3).. 

Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa 

gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat 

berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. Menurut 

aliran baru, pasar modal adalah wahana untuk menghimpun dana guna 

pembiayaan pembangunan yang merupakan wujud nyata peran serta masyarakat, 

(Sartono,1998 : 27). 

Berdasarkan pengertian diatas, pasar modal dapat dibedakan menjadi 

pasar primer (primery market), pasar sekunder (secondary market), pasar ketiga 

(third market) dan pasar keempat (fourth market). Pasar primer adalah pasar 

tempat penerbitan perdana surat-surat berharga sedangkan pasar sekunder adalah 

pasar tempat surat-surat berharga yang sudah beredar atau bukan emisi baru 

diperdagangkan. Pasar ketiga adalah pasar perdagangan surat berharga pada saat 

pasar kedua ditutup. Pasar ketiga biasanya dijalankan oleh wali amanat atau 

pialang yang mempertemukan pembeli dan penjual setelah pasar kedua ditutup. 

Pasar keempat adalah pasar modal yang dilakukan antara institusi berkapasitas 

besar untuk menghindari komisi untuk para wali amanat dengan melakukan 

transfer langsung blok saham antara lembaga investasi tanpa melalui wali amanat. 

Pasar keempat biasanya menggunakan jaringan komunikasi untuk 

memperdagangkan saham dalam jumlah blok besar. 
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1.  Fungsi Dan Manfaat Pasar Modal 

Menurut Marzuki Usman (1990:129), fungsi pasar modal adalah : 

1. Memberikan likuiditas pada efek yang menjadi instrument perdagangan. 

2. Memungkinkan pembentukan harga yang wajar. 

3. Memungkinkan investor melakukan diversifikasi investasi dalam jumlah 

dana yang terbatas. 

4. Secara makro dapat mengurangi “country risk” dari penanaman modal 

asing yang bersifat langsung. 

5. Secara makro pula dapat dijadikan salah satu leading indicator dalam 

memahami arah perkembangan perekonomian. 

Fungsi pasar modal ditinjau dari sudut ekonomi makro adalah sebagai 

perangkat untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi secara optimal. 

Kelebihannya lagi, dibandingkan dengan perbankan, bahwa pasar modal 

merupakan sumber pembiayaan yang tidak menimbulkan inflator. Hal ini 

dapat terjadi jika informasi di pasar modal adalah cepat, tepat, dan akurat. 

Dampak lebih jauh dari berfungsinya pasar modal sebagai perangkat untuk 

mengalokasian sumber daya ekonomi secara optimal adalah meningkatnya 

pendapatan nasional, terciptanya lapangan kerja dan semakin meratanya 

pembangunan. 
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Berikut ini manfaat pasar modal untuk berbagai pihak, diantaranya 

yaitu : 

1. Pengusaha 

Salah satu masalah utama yang dihadapi setiap perusahan untuk 

mengembangkan usahanya adalah permodalan. Walaupun dunia 

perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya telah memberikan 

kesempatan kepada setiap pengusaha untuk mendapatkan fasilitas modal, 

namun tidak semua pengusaha dapat memperoleh karena mungkin tidak 

mempunyai agunan yang cukup. Keadaan tersebut tidak sedikit 

mengurangi kesempatan bagi perusahaan kecil dan menengah untuk 

berkembang. Akhirnya perusahaan-perusahaan besar dan kuat akan 

memanfaatkan jenis usaha tersebut. 

2. Investor 

Bila selama ini para investor yang relative terbatas menanamkan 

dananya dalam bentuk deposito berjangka dan instrument simpanan 

lainnya, maka dengan berkembangnya Pasar Modal Indonesia yang 

menerbitkan saham, obligasi dan surat-surat berharga lainnya, jelas 

membuka kesempatan untuk mengoptimalkan hasil dana yang 

dimilikinya. 
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3. Masyarakat 

Bagi masyarakat akan meratakan hasil pembangunan melalui 

pemilikan saham-saham perusahaan serta penyediaan lapangan kerja dan 

pemerataan kesempatan berusaha. Pemilikan saham oleh masyarakat 

melalui pasar modal, memungkinkan masyarakat untuk turut menikmati 

keberhasilan perusahaan melalui pembagian deviden dan peningkatan 

harga saham. Partisipasi masyarakat juga memberikan pengaruh positif 

terhadap pengelolaan perusahaan secara professional sehingga tercipta 

aktivitas usaha yang efisien. 

4. Pembangunan Nasional 

Dengan berkembangnya pasar modal dimana perusahaan-

perusahaan yang menjual saham-sahamnya di bursa efek, sejalan dengan 

tujuan pemerataan hasil pembangunan. Dana yang diperoleh dari 

perusahaan go public dapat dipergunakan untuk memperluas jaringan 

usaha yang telah ada maupun yang baru. Hal ini jelas akan membuka 

kesempatan kerja. Pasar modal juga merupakan indicator utama yang 

dapat digunakan oleh lembaga-lembaga baik nasional maupun 

internasional.  

 

2.  Pasar Modal Yang Efisien 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan 

informasinya saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, 
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tetapi juga dilihat dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan 

berdasarkan analisis dari informasi yang tersedia. Efisiensi pasar dapat dilihat 

dari bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan yang baru. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat 

untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan 

informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti ini disebut pasar efisien. 

Secara formal pasar modal yang efisien dapat didefinisikan sebagai pasar yang 

harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan, ( Suad 

Husnan, 1998 : 264 ). Informasi-informasi yang relevan tersebut dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu informasi dalam bentuk perubahan 

harga diwaktu lalu, informasi yang tersedia untuk publik (public information), 

dan informasi yang tersedia baik untuk publik maupun tidak (public and 

private information). 

Fama pada tahun 1970, ( Husnan, 1998 ). ada tiga bentuk atau tingkatan 

untuk menyatakan efisiensi pasar modal yaitu: 

1. Bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency) 

Bentuk ini menunjukkan suatu keadaan dimana harga-harga 

mencerminkan semua informasi yang ada pada catatan harga diwaktu 

yang lalu. 

2. Bentuk efisiensi yang setengah kuat (semi strong efficiency) 

Suatu keadaan dimana harga-harga bukan hanya mencerminkan 

harga-harga diwaktu  lalu, tetapi juga mencerminkan seluruh informasi 
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yang terdapat dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Para 

pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan diatas normal 

dengan memanfaatkan informasi yang tersedia untuk publik (public 

information). Adapun informasi yang diberikan dapat berupa : 

a. Informasi yang diberikan hanya mempengaruhi harga sekuritas dari 

perusahaan yang mempublikasikan informasi tersebut. Informasi yang 

dipublikasikan ini merupakan informasi dalam bentuk pengumuman 

dari perusahaan emiten. 

b. Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga-harga sekuritas 

sejumlah perusahaan. Informasi yang diberikan dapat berupa peraturan 

pemerintah atau peraturan dari regulator yang hanya berdampak pada 

harga-harga sekurritas perusahaan-perusahaan yang terkena regulasi 

atau peraturan. 

c. Informasi yang dipublikasikan mempengaruhi harga-harga sekuritas 

seluruh perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Informasi yang 

diberikan dapat berupa peraturan pemerintah atau pertauran dari 

regulator yang berdampak ke semua perusahaan emiten.  

3. Bentuk efisiensi kuat (strong form efficiency) 

Menurut bentuk ini, harga tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang perusahaan 

dan perekonomian. Keadaan ini akan membuat pasar modal seperti rumah 
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lelang yang ideal, dimana harga selalu wajar dan tidak ada investor yang 

mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang saham. 

 

a.  Alasan-Alasan Pasar Yang Efisien 

Pasar menjadi efisien karena terjadinya beberapa peristiwa berikut 

ini, (Jogiyanto, 2000 : 375) : 

1. Investor adalah penerima harga ( price takers ), yang berarti bahwa 

sebagai pelaku pasar, investor seorang diri tidak dapat mempengaruhi 

harga dari suatu sekuritas. Harga dari sekuritas ditentukan oleh banyak 

investor yang menentukan demand dan supply. 

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

bersamaan dan harga untuk memperoleh informasi tersebut murah. 

Umumnya pelaku pasar menerima informasi lewat radio, koran atau 

media massa lainnya, sehingga informasi tersebut dapat diterima pada 

saat yang bersamaan  

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

informasi sifatnya random satu dengan yang lainnya, secara random 

artinya bahwa 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 
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baru. Kondisi ini dapat terjadi jika pelaku pasar merupakan individu-

individu yang canggih (sophisticated) yang mampu memahami dan 

menginterpretasikan informasi dengan cepat dan baik 

 

b.  Alasan-Alasan Pasar Tidak Efisien 

Pasar dapat dikatakan tidak efisien jika kondisi-kondisi berikut ini 

terjadi (Jogiyanto, 2000 : 376) : 

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 (naive investors) dan 

tidak canggih (unsophisticated investors). 

 

3.  Sekuritas Pasar Modal 

Sekuritas merupakan secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal 

(yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari 

rospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan 

berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya 
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(Suad Husnan, 1998:27) Apabila sekuritas ini bisa diperjualbelikan, dan 

merupakan instrument keuangan yang berjangka panjang, maka penerbitanya 

dilakukan di pasar yang disebut pasar modal. Jenis-jenis sekuritas atau 

instrumen pasar modal terdiri: 

1. Saham Biasa 

Merupakan saham yang menempatkan pemiliknya paling junior jika 

terdapat pembagian dividen, dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. 

2. Saham Preferen 

Merupakan saham yang memiliki karateristik gabungan antara obligasi 

dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga 

obligasi), tetapi juga bisa tidak mendapatkan hasil yang dikehendaki 

investor. Saham preferen serupa dengan saham biasa karena dua hal yaitu: 

memiliki kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo 

yang tertulis di  lembaran saham tersebut, dan membayarkan dividen. 

Sedangkan persamaan antara saham preferen dan obligasi terletak pada tiga 

hal yaitu: ada klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividen tetap sama 

selama masa berlaku dari saham, memiiki hak tebus dan dapat 

dipertukarkan (comvertible) dengan saham biasa. Oleh karena saham 

preferen diperdagangkan berdasarkan hasil yang ditawarkan kepada 

investor, maka secara praktis saham preferen dipandang sebagai surat 

berharga dengan pendapatan tetap dan karena itu akan bersaing dengan 
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obligasi di pasar. Walaupun demikian obligasi perusahaan menduduki 

tempat yang lebih senior dibanding dengan saham preferen. Karateristik 

saham preferen, yaitu memiliki hak yang lebih dahulu memperoleh dividen, 

dapat mempengaruhi manajemen perusahaan terutama dalam pencalonan 

pengurus perusahaan, memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nilai 

nominal saham lebih dahulu setelah kreditor apabila perusahaan tersebut 

dilikuidasi, kemungkinan dapat memperoleh tambahan dari pembagian laba 

perusahaan disamping penghasilan yang diterima secara tetap, memiliki hak 

memperoleh pembagian kekayaan perusahaan di atas pemegang saham biasa 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi apabila perusahaan dilikuidasi. 

3. Obligasi 

Obligasi merupakan surat tanda hutang jangka panjang yang diterbitkan 

oleh perusahaan ataupun pemerintah. Dengan membeli obligasi, pemilik 

obligasi tersebut berhak menerima bunga (yang biasa dibayarkan setiap 

semester) yang  ditunjukkan oleh coupon rate yang tercantum di obligasi 

tersebut dan harga nominalnya pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo. 

Obligasi mempunyai karateristik bermacam-macam. Diantaranya adalah 

obligasi yang menawarkan bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. 

4. Obligasi Konversi 

Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat dikonversikan (ditukar) 

menjadi saham biasa pada waktu tertentu atau sesudahnya. 
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5. Sertifikat Right 

Sertifikat right merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada 

pemiliknya untuk membeli saham baru dengan harga tertentu. Sertifikat ini 

diberikan kepada pemegang saham lama pada saat dilakukan penawaran 

umum terbatas kepada pemegang saham lama. Dilakukannya penambahan 

modal melalui emisi right bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada 

pemegang saham lama dalam usaha untuk mempertahankan prosentase 

kepemilikannya dalam aktiva perusahaan serta mencegah kerugian yang 

mungkin akan dialami oleh pemegang saham karena penurunan harga 

saham. Untuk mengetahui apakah emisi right yang dilakukan oleh suatu 

emiten merugikan atau menguntungkan, maka pemegang saham harus 

melakukan analisa secara akurat, kemudian pemegang saham harus 

menentukan keputusan yang tepat untuk menindaklanjuti hasil analisisnya. 

Dengan adanya hal tersebut pemegang saham sebaiknya memahami cara 

perhitungan dan penilaian suatu right, sebab jika hak tersebut dibiarkan 

berlalu begitu saja tanpa keputusan yang pasti dapat menimbulkan kerugian 

yang besar bagi pemegang saham. 

6. Warrant 

Warrant merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang 

saham untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan warrant 

tersebut dengan harga tertentu pada waktu tertentu. Warrant biasanya 
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diberikan sebagai “pemanis” penerbitan obligasi dengan coupon rate yang 

lebih rendah dari tingkat keuntungan yang berlaku umum. 

 

4. Pengertian Corporate Action 

Dalam kegiatan usahanya, emiten sering mengambil kebijakan terkait 

dengan usahanya yang sering disebut dengan corporate action. Corporate 

action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh pada jumlah saham 

beredar maupun berpengaruh pada harga saham di pasar. Corporate action 

merupakan berita yang pada umumnya menyedot perhatian pihak-pihak yang 

terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham (Darmadji dan 

Fakhruddin,2001 dalam Sipranyoto, 2006 : 22) 

 

a. Tujuan corporate action 

Keputusan emiten untuk melaksanakan corporate action dalam 

rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan 

modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, 

pembayaran hutang serta tujuan lainnya. Corporate action pada umumnya 

mengacu pada kebijakan right issue, stock split, stock/cash devident, IPO, 

private placement, warrant, atau penerbit obligasi. 

Corporate action berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang 

diambil oleh perusahaan seperti pembagian deviden baik dalam bentuk 

saham maupun deviden tunai, stock split serta right issue. Disamping jenis 
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tersebut, terdapat jenis corporate action lainnya yaitu initial public 

offering, dan additional listing seperti private placement, konversi saham 

baik dari warrant, right maupun obligasi. Perbedaannya dengan kelompok 

sebelumnya yaitu pada kelompok kedua, corporate action jenis ini tidak 

berpengaruh terhadap harga yang terjadi di pasar kecuali berupa 

pencatatan penambahan saham baru (Darmadji dan Fakhruddin,2001 

dalam Sipranyoto, 2006 : 22)  

 

B.  Pengertian Right Issue 

Right Issue atau yang di Indonesia lebih dikenal sebagai HMETD atau 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Right issue adalah sebuah bentuk upaya 

oleh emiten untuk menambah jumlah lembar saham yang beredar sekaligus 

menghemat biaya emisi saham. Penambahan jumlah saham diharapkan dapat 

meningkatkan frekuensi perdagangan saham lain atau dengan kata lain dapat 

meningkatkan likuiditas saham. 

Menurut Husnan (1996) dalam Widaryanti (2006:40), Right issue merupakan 

kebijakan yang diambil oleh emiten untuk menghemat biaya emisi serta untuk 

menambah jumlah saham yang beredar, sehingga dengan adanya right issue 

kapitalisasi pasar saham akan dapat meningkat dalam persentase yang lebih kecil 

daripada persentase jumlah lembar saham yang beredar. Right issue merupakan 

produk turunan (derivatif) dari saham.  
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Definisi lain dari right issue merupakan kegiatan penawaran umum 

kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek 

tehlebih dahulu. Penawaran umum berarti memberikan tawaran kepada public 

untuk membeli saham, sedangkan makna terbatas adalah bahwa penawaran umum 

ditujukan kepada pemegang saham lama (Sunariyah, 2003: 103). Jadi kegiatan 

yang dilakukan perusahaan adalah penerbitan hak pemegang saham terlebih 

dahulu. 

Beberapa tujuan perusahaan mengeluarkan right issue yaitu untuk 

menambah modal dari perusahaan, perluasan investasi atau untuk pembayaran 

utang. Saham baru yang diterbitkan, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang 

saham sekarang (existing shareholder) dengan harga yang biasanya lebih rendah 

dari harga yang ditawarkan di pasar dikarenakan para pemegang saham memiliki 

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

tersebut.  

Harga saham merupakan indikator yang penting untuk menarik minat 

pemegang saham lama agar membeli saham baru, maka harga saham pasca-emisi 

right issue akan lebih rendah dari harga pasar. Penetapan harga dibawah harga 

pasar digunakan untuk menarik minat pemegang saham lama untuk menggunakan 

haknya, karena dengan harga yang rendah kemempuan untuk membeli saham 

baru tersebut lebih mudah tercapai. Hal tersebut akan mendorong meningkatnya 

permintaan dan harga akan meningkat. Dengan demikian maka tambahan dana 

bagi perusahaan dapat terpenuhi, kemudian dana tersebut digunakan untuk 
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ekspansi atau perbaikan struktur modal sehingga kinerja perusahaan akan menjadi 

lebih baik di masa yang akan datang (Hadi, 2009 : 171). 

Pada saat perusahaan menawarkan sekuritasnya untuk dijual kepada para 

pemegang saham yang sudah ada atau pada saat terbitnya right issue, perusahaan 

akan mengirimkan satu hak untuk setiap lembar saham yang dipegang oleh 

investor. Hak tersebut memberikan para pemegang saham satu pilihan untuk 

membeli tambahan sesuai dengan aturan yang disyaratkan untuk membeli 

tambahan saham baru tersebut (Dahlan Siamat, 2005 : 509).  

Alasan yang biasanya digunakan untuk membenarkan emisi right adalah 

agar setiap pemegang saham memiliki hak untuk mempertahankan presentase 

haknya atas laba dan hak suara dalam perusahaan. Jika sejumlah saham baru 

langsung dijual kepada para pemegang saham baru makin banyak hak suara dan 

laba dalam perusahaan akan beralih kepada mereka. Juga dikatakan bahwa setiap 

pemegang saham yang ada mempunyai hak untuk mempertahankan presentase 

kepemilikan kekayaan bersih perusahaan. 

Dikarenakan sifatnya sebagai hak dan bukan kewajiban maka jika 

pemegang saham tidak ingin melaksanakan haknya, ia dapat menjual hak 

tersebut. Dengan demikian terjadilah perdagangan atas right. Right Issue 

diperdagangkan seperti halnya saham namun perdagangan Right Issue 

mempunyai masa berlaku tertentu. 
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1.  Hal - Hal Yang Perlu Diperhatikan Dengan Adanya Right Issue. 

Hal – hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu penerbitan right 

antara lain waktu, harga, dan rasio. Bagi para investor informasi waktu 

penerbitan sangat penting untuk mengambil suatu keputusan apakah dia akan 

melaksanakan haknya membeli right issue atau tidak, sebab right issue 

memiliki masa berlaku relative singkat (Wijaksono, 2007: 25). 

 

2.  Hal- Hal Yang Berkaitan Dengan Right Issue 

Faktor yang harus diperhatikan dalam suatu penerbitan right issue 

antara lain waktu, harga dan rasio. Bagi investor informasi waktu penerbitan 

sangat penting untuk mengambil keputusan apakah dia akan melaksanakan 

haknya membeli right atau tidak membelinya. Beberapa hal penting yang 

berkaitan dengan Right issue : 

1. Cum- date adalah tanggal terakhir seorang investor dapat meregistrasikan 

sahamnya untuk mendapatkan hak Corporate action. 

2. Ex- date adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak akan 

suatu Corporate Action. 

3. DPS- date adalah tanggal dimana daftar pemegang saham yang berhak 

akan suatu corporate action 

4. Tanggal pelaksanaan dan akhir right issue, tanggal periode right issue 

tersebut dicatat di bursa dan kapan berakhirnya. 
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5. Allotment- date adalah tanggal menentukan jatah investor yang 

mendapatkan right issue dan berapa besar tambahan saham baru akibat 

right issue. 

6. Listing date adalah tanggal dimana penambahan saham akibat right issue 

tersebut didaftarkan di bursa efek. 

Harga pelaksanaan, merupakan harga pelaksanaan yang harus dibayar 

investor untuk mengkonversi haknya ke dalam bentuk saham. Umumnya harga 

pelaksanaan right issue di bawah harga saham yang berlaku. Hal ini 

dimungkinkan sebagai suatu tarikan agar investor mau membelinya ( 

Jogiyanto, 1998 : 75 ). 

Dengan adanya right issue, maka jumlah saham yang beredar akan 

bertambah. Konsekuensi penambahan saham akibat kebijakan penerbitan right 

issue ini mempengaruhi kepemilikan pemegang saham lama apabila tidak 

melakukan konversi right-nya. Pemegang saham lama ini akan mengalami apa 

yang dikenal dengan istilah dilusi (dilution) yaitu penurunan persentase 

kepemilikan saham. 

Menurunnya presentase kepemilikan tersebut sebanding dengan 

besarnya perbandingan saham baru dengan saham lama. Agar dapat 

mempertahankan prosentase kepemilikannya, pemegang saham lama 

dihadapkan pada suatu keputusan untuk meng-exerciseright-nya atau membeli 

saham dengan jumlah yang tetap pada saham biasa, mereka dapat menjual 

bagian dari saham biasanya atau melepas beberapa right di pasar sekunder. 
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Sedang bagi pemegang saham lama itu sendiri, right issue membuat 

mereka lebih mudah mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya dan 

untuk melindungi dari nilai saham yang merosot. Jika kebutuhan dana dipenuhi 

dengan right issue, maka perubahan prosentase hak suara dalam perusahaan 

tidak terjadi. 

Umumnya harga saham akan terkoreksi dengan adanya right issue. 

Untuk mengukur berapa besar koreksi yang timbul harus memperhatikan 

informasi waktu, harga dan rasio penerbitan right issue tersebut. Harga saham 

perusahaan setelah emisi right secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal 

tersebut wajar terjadi karena harga pelaksanaan emisi right selalu lebih rendah 

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

persentase yang lebih kecil daripada naiknya persentase jumlah saham yang 

beredar (Hadi, 2009: 170). 

 

C.  Harga Saham 

Menurut Buku Panduan Investasi di Pasar Modal Indonesia (2003: 57), 

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, 

dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. 

Harga sebuah saham sangat dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran, 

harga suatu saham akan cenderung naik bila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan dan cenderung turun jika terjadi kelebihan penawaran.  
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Menurut Maurice Kendall, harga saham tidak bisa diprediksi atau 

mempunyai pola tidak tentu, ia bergerak mengikuti random walk sehingga 

pemodal harus puas dengan normal return dengan tingkat keuntungan yang 

diberikan oleh mekanisme pasar (Husnan, 1994). Abnormal return hanya 

mungkin terjadi bila ada sesuatu yang salah dalam efisiensi pasar, keuntungan 

abnormal hanya bisa diperoleh dari permainan yang tidak fair. 

Ada 2 macam analisis yang banyak digunakan untuk menentukan harga 

saham, yaitu (Jogiyanto, 2003: 325) : 

1. Analisis Teknikal (Technical Analysis), yaitu menentukan harga saham 

dengan menggunakan data pasar dari saham misalnya harga saham, volume 

transaksi saham dan indeks pasar. 

2. Analisis Fundamental (Fundamental Analysis) atau Analisis Perusahaan 

(Company Analysis), yaitu menentukan harga saham dengan menggunakan 

data fundamental, yaitu data yang berasal dari keuangan perusahaan misalnya 

laba, dividen yang dibayar, penjualan, pertumbuhan dan prospek perusahaan 

dan kondisi industri perusahaan. 

Jika terjadi perbaikan prestasi kondisi fundamental perusahaan (kinerja 

keuangan dan operasional perusahaan), biasanya diikuti dengan kenaikan harga 

saham di lantai bursa. Hal ini disebabkan karena investor mempunyai ekspektasi 

yang lebih besar dalam jangka panjang. Informasi tentang perbaikan atau 

penurunan prestasi biasanya diketahui setelah laporan keuangan dikeluarkan. Aksi 

korporasi seperti pembagian dividen, stock split, right issue dan lain-lain akan 



32 
 

mempengaruhi juga pergerakan harga saham. Disamping itu faktor lain yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham adalah faktor makro ekonomi, politik, 

keamanan, sentimen pasar, pengaruh pasar saham secara keseluruhan, atau 

kejadian lain yang dianggap mempengaruhi kinerja emiten tersebut (Wahyudi, 

2003: 27). 

 

D.  Pengertian Tingkat Keuntungan Saham (Return Saham) 

Para pemodal tentunya termotivasi untuk melakukan investasi pada suatu 

instrument yang diinginkan dengan harapan untuk mendapatkan kembalian 

investasi yang sesuai. Return saham (tingkat keuntungan) adalah tingkat yang 

dinikmati oleh pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya 

keuntungan yang dapat dinikmati dari suatu investasi, tentunya pemodal tidak 

mau repot-repot melakukan investasi yang pada akhirnya tidak ada hasilnya, jadi 

jelas setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang punya tujuan 

utama yaitu mendapatkan keuntungan yang disebut return baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Ang, 1997) dalam Widaryanti (2006: 40). 

Return merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari investasi. 

Return dapat berupa return realisasi ataupun return ekspektasi. Return realisasi 

(realized return) merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan 

data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari perusahaan serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi 

( expected return ) untuk mengukur risiko di masa yang akan datang.  
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Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di masa yang akan datang, jadi sifatnya belum terjadi. Perhitungan return 

ekspektasi dengan model pasar dilakukan dengan dua tahap, yaitu : (1) dengan 

membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode 

estimasi dan (2) menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan 

menggunakan teknik regresi dengan persamaan regresi antara return realisasi 

dengan IHSG (Sjahrial,2008: 69). 

Kinerja suatu saham dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk alat 

pengukur efisiensi perusahaan. Jika harga saham merefleksikan seluruh informasi 

mengenai perusahaan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, maka 

kenaikan harga saham dapat dianggap sebagai indikasi perusahaan yang efisien 

(Adenso, 1997).  

E.  Pengaruh Right Issue Terhadap Return Saham 

Penerbitan right issue adalah untuk menarik minat investor lama untuk 

membeli saham yang ditawarkan. Pengumuman right issue akan menimbulkan 

perubahan harga saham turun. Penurunan harga ini utamanya disebabkan oleh 

harga saham baru ditawarkan lebih rendah dari pada harga pasar. Reaksi pasar 

biasanya diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga 

saham atau dengan menggunakan abnormal return. Suatu pengumuman yang 

mengandung kandungan informasi akan memberikan pengaruh terhadap return 

(Hadi, 2009: 172).  
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F.  Hubungan Return yang Diharapkan (Expected Return) Terhadap Right Issue 

 Tujuan pengumuman right issue adalah untuk menarik minat investor 

untuk membeli saham yang ditawarkan. Pengumuman right issue tentu saja akan 

menimbulkan perubahan harga naik maupun turun. Investor dalam melakukan 

investasinya mengharapkan return yang tinggi akan tetapi, realisasinya belum 

tentu sesuai dengan harapan investor tersebut. Dengan adanya right issue maka 

harga saham menjadi lebih rendah (murah), sehingga investor akan 

memanfaatkan peristiwa tersebut untuk membeli saham guna meningkatkan 

investasinya. Secara tidak langsung, investor berharap besar terhadap saham yang 

dibelinya untuk mendapatkan return yang besar pula (Hadi, 2009: 175). 

 

G.  Teori Yang Berhubungan dengan Informasi 

Terdapat beberapa teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara 

kandungan informasi dari berbagai corporate action dengan perkembangan harga 

dan risiko saham di pasar modal, (Brigham, Gapenski, Daves, 1996 dalam 

Rahayu, 2010: 36) yaitu : 

a. Signaling Theory 

Asumsi utama dalam teori ini adalah bahwa manajer memiliki 

informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh 

investor luar dan manajer adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan 

insentif yang diharapkannya. Maksudnya adalah manajer umumnya memiliki 
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informasi yang lebih lengkap dan akurat daripada pihak luar perusahaan 

(investor) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan.  

Teori sinyal mengindikasikan bahwa pengumuman dalam hal ini 

adalah right issue dianggap sebagai suatu sinyal oleh investor yang dapat 

mempengaruhi nilai saham mereka. Dengan adanya sinyal dari perusahaan 

menyebabkan investor melakukan antisipasi untuk menentukan investasi yang 

tepat. 

Asimetri informasi akan terjadi jika manajer tidak secara penuh 

menyampaikan seluruh informasi yang diperolehnya tentang semua hal yang 

dapat mempengaruhi perusahaan ke pasar modal. Jika manajer menyampaikan 

suatu informasi ke pasar, maka umumnya pasar merespon informasi tersebut 

sebagai suatu sinyal terhadap adanya event tertentu yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan risiko 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 manajer selanjutnya akan mempengaruhi nilai saham 

perusahaan. 

b. Asimetri Informasi 

Asimetri informasi sebagai informasi privat yang hanya dimiliki 

investor yang memperoleh informasi. Hal ini mengindikasikan bahwa ada 

investor yang mempunyai informasi dan ada investor yang tidak mempunyai 
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informasi. Asimetri informasi dapat berada di pasar modal yang mungkin 

akan  mengakibatkan kerugian perusahaan yang menerbitkan saham (emiten). 

Agar asimetri informasi ini berkurang, perusahaan emiten harus bersedia 

memberikan informasi yang dimiliki. Informasi privat ini dapat 

dipublikasikan kepada masyarakat dengan pengumuman dan bagi investor 

yang memiliki informasi privat akan memanfaatkannya. 

Bagi investor yang memiliki informasi privat akan berspekulasi, 

sedangkan yang tidak memiliki informasi privat akan berusaha memperoleh 

dengan cara melakukan pengamatan melalui perubahan harga saham yang 

terjadi karena adanya refleksi atas informasi dari investor yang mempunyai 

privat. 

Insider trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh 

corporate insider dan berkaitan erat dengan asimetri informasi. Corporate 

insider merupakan pejabat perusahaan, pihak manajemen, para direksi 

maupun pemegang sah am mayoritas yang mempunyai informasi prifat 

(Supranyoto,2006:28).  

 

H.  Studi Peristiwa (Event Study) 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai 

suatu pengumuman. Studi peristiwa dapat digunakan untuk menguji kandungan 
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informasi dari suatu pengumuman dalam hal ini right issue yang berupa reaksi 

dan dapat digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat.  

Pengumuman right issue mengandung informasi bila pasar akan bereaksi 

pada waktu pengumuman tersebut diterima. Reaksi pasar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal 

return. Jika suatu pengumuman mengandung informasi maka akan terjadi 

perubahan yang berarti sesudah tanggal pengumuman pada return atau abnormal 

return. Hal ini juga terjadi sebaliknya, yaitu jika suatu pengumuman tidak 

mengandung informasi maka tidak akan terjadi perubahan setelah tanggal 

pengumuman pada return atau abnormal return (Jogiyanto,2009: 536-537).    

Tiga hipotesis yang muncul dari prilaku return atau harga saham disekitar 

tanggal pengumuman right issue (Arif Budiarto dan Zaki Baridwan, 1999 dalam 

Hadri Kusuma dan Fitri Wulandari, 2003: 398) yaitu : 

1. Hipotesis Price Pressure 

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa dengan adanya sinyal 

informasi right issue, harga saham akan jatuh secara permanen untuk jangka 

waktu tertentu setelah pengumuman, karena investor menyerap informasi 

yang buruk dari sinyal tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, harga saham 

akan cenderung naik ke posisi semula. 
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2. Hipotesis Kandungan Informasi 

Dalam hipotesis ini diasumsikan bahwa informasi right issue 

mempunyai kandungan informasi yang dapat mempengaruhi preferensi 

investor dalam pengambilan keputusan investasi, maka semestinya terjadi 

perbedaan dalam harga saham sebelum dan sesudah pengumuman. Jika 

kandungan informasi right issue direspon negative maka akan menyebabkan 

perbedaan dalam harga atau return saham sebelum dan sesudah pengumuman 

yang menunjukkan perbedaan negative dan juga sebaliknya. 

3. Hipotesis Short Telling 

Hipotesis ini mengasumsikan bahwa harga saham akan turun dengan 

segera sebelum hari pengumuman karena para spekulator berusaha untuk 

menaikkan penjualan saham secara besar-besaran karena mereka percaya 

bahwa harga saham setelah pengumuman akan turun, sehingga reaksi mereka 

akan menekan harga saham untuk turun sebelum pengumuman. Disamping itu 

juga diasumsikan bahwa penurunan harga tersebut bersifat temporer. 

 

I.  PENELITIAN TERDAHULU 

Imam Ghozali dan Agus Solichin (2003) meneliti dampak pengumuman 

right issue terhadap reaksi pasar. Sempel yang digunakan adalah perusahaan yang 

mengumumkan right issue pada tahun 1996 – 1997 yaitu sebanyak 47 perusahaan. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan pengumuman right issue tidak mempunyai 

kandungan informasi sehingga tidak berpengaruh terhadap pasar yang ditunjukan 
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dengan tidak adanya perubahan rata-rata abnormal return yang signifikan dan 

pengumuman right issue tidak dipergunakan oleh investor dalam membuat 

keputusan investasi saham karena pasar tidak bereaksi atas pengumuman right 

issue. 

Suryaningsum dan Prasetyo (2005) meneliti dampak pengumuman right 

issue terhadap reaksi pasar pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta 

periode 1996-2003. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengumuman right 

issue tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap rata-rata abnormal 

return 5 hari sebelum pengumuman right issue dan 5 hari sesudah pengumuman 

right issue. 

Rasyid Ridla (2005) meneliti tentang pengaruh pengumuman right issue 

terhadap capital gain dan dividen pada perusahaan non manufaktur di Bursa Efek 

Jakarta periode 1996 – 2003. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat 

penurunan rata-rata return saham antara sebelum dan setelah pengumuman right 

issue yang cukup signifikan, sedangkan untuk rata-rata dividen per share (DPS) 

antara sebelum dan setelah right issue juga terdapat penurunan yang cukup 

signifikan. 

I Nyoman Wijayana (2006) meneliti tentang pengaruh right issue terhadap 

kinerja perusahaan di Bursa Efek Jakarta tahun 1996-1999. Hasil penelitiannya 

menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah perusahaan melakukan right issue yaitu rasio leverage, aktifitas dan 

profitabilitas, sedangkan pada rasio likuiditas tidak signifikan. 
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Wirdayanti (2006) meneliti tentang perbedaan antara sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue terhadap abnormal return dan trading volume activity 

pada perusahaan public di Bursa Efek Jakarta tahun 2000 – 2003. Hasil 

penelitiannya menyimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return dan 

rata-rata trading volum activity antara sebelum dan sesudah pengumuman right 

issue. Hal ini berarti bahwa tidak ada informasi di seputar pengumuman right 

issue. 

Eky Wijaksono (2007) meneliti pengaruh right issue terhadap return saham 

dan volume perdagangan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta tahun 2000 – 

2004. Hasil penelitiannya menyimpulkan tidak terdapat perbedaan yang sifnifikan 

antara return saham dan trading volume activity, sebelum maupun sesudah 

pengumuman right issue.  

Asna Manullang (2008) meneliti tentang pengaruh right issue terhadap 

volume perdagangan saham dan abnormal return di Bursa Efek Jakarta yahun 

2000-2006. Hasil penelitiannya menyimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara abnormal return dan total volume perdagangan saham disekitar hari 

pengumuman. 

Syamsul Hadi (2009) meneliti dampak right issue terhadap return saham. 

Hasil penelitiannya menyimpulkan Tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata return sebelum dan setelah pengumuman serta sebelum dan setelah 

listing, tetapi terdapat perbedaan yang signifikan antara harapan dan realisasi baik 

pada saat pengumuman maupun listing right issue. 
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Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang disajikan dalam tabel 2.1 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No 
Peneliti 

(Tahun Penelitian) 
Variabel Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Ghozali dan Solichin 
(2003) 

Return Saham, 
Abnormal Return 
dan jumlah lembar 
saham. 

Event Study Pada saat pengumuman dan 
pada sekitar pengumuman 
right issue ternyata tidak 
ditemukan abnormal return 
yang negative dan signifikan. 

2 Suryaningsum dan 
Prasetyo (2005) 

Abnormal Return 
dan jumlah lembar 
saham. 

Uji Beda 
dua rata-
rata 

Tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara rata-rata 
abnormal return pada tanggal 
pengumuman dengan hari-hari 
di luar pengumuman right 
issue serta 5 hari sebelum dan 
5 hari sesudah pengumuman 
right issue. 

3 Rasyid Ridla (2005) Return Saham 
(Capital gain)  dan 
Dividen Per Share 

Event Study Terdapat penurunan rata-rata 
return saham antara sebelum 
dan setelah pengumuman right 
issue yang cukup signifikan, 
sedangkan untuk rata-rata 
dividen per share (DPS) antara 
sebelum dan setelah right issue 
juga terdapat penurunan yang 
cukup signifikan. 

4 I Nyoman Wijayana 
(2006) 

Kinerja keuangan 
(rasio likuiditas, 
aktivitas, leverage, 

Event Study Terdapat perbedaan yang 
signifikan antara sebelum dan 
sesudah perusahaan 



42 
 

dan profitabilitas) melakukan right issue yaitu 
rasio leverage, aktifitas dan 
profitabilitas, sedangkan pada 
rasio likuiditas tidak 
signifikan. 

5 Wirdayanti (2006) Return Saham, 
Abnormal Return, 
dan Trading Volume 
Activity 

Event Study Tidak terdapat perbedaan rata-
rata abnormal return dan rata-
rata trading volume activity 
antara sebelum dan sesudah 
pengumuman right issue. 

6 Eky Wijaksono 
(2007) 

Return Saham, 
Abnormal Return, 
dan Trading Volume 
Activity 

Event Study Tidak terdapat perbedaan yang 
sifnifikan antara return saham 
dan trading volume activity, 
sebelum maupun sesudah 
pengumuman right issue. 

7 Asna Manullang 
(2008) 

Return Saham, 
Abnormal Return, 
dan Trading Volume 
Activity 

Event Study Terdapat pengaruh yang 
signifikan antara abnormal 
return dan total volume 
perdagangan saham disekitar 
hari pengumuman. 

8 Syamsul Hadi 
(2009) 

Return Saham, 
Harga saham, 
expected return, 
actual return. 

Uji Beda 
dua rata-
rata 

Tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara rata-rata 
return sebelum dan setelah 
pengumuman serta sebelun 
dan setelah listing, tetapi 
terdapat perbedaan yang 
signifikan antara harapan dan 
realisasi baik pada saat 
pengumuman maupun listing 
right issue. 
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J. KERANGKA BERFIKIR 

 Dalam penelitian ini akan di analisis pengaruh pengumuman right issue 

terhadap expected return dan  actual return pada perusahaan go public di Bursa Efek 

Indonesia (periode tahun 2005-2009) yang mana digunakan uji beda sebelum dan 

sesudah right issue apakah terdapat perbedaan yang lebih baik atau sebaliknya. 

Dimana right issue merupakan salah satu alternative bagi perusahaan untuk 

mendapatkan dana yaitu dengan menawarkan kembali saham pada investor melalui 

pasar modal.  

Pada penelitian ini, data yang diperoleh di uji normalitas terlebih dahulu pada 

setiap variabelnya apabila datanya normal digunaka uji peired t sample, dan apabila 

datanya tidak normal maka digunakan uji wilcoxon rank. Untuk lebih jelasnya akan 

digambarkan berupa kerangka pemikiran pada table di bawah ini.  
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  Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 
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K. HIPOTESIS 

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan 

untuk menganalisis pengaruh right issue, yaitu : 

1. Hipotesis untuk menganalisis pengaruh right issue terhadap return saham. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham  

sebelum pengumuman right issue dan rata-rata return saham setelah  

pengumuman right issue. 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham sebelum 

pengumuman right issue dan rata-rata return saham setelah  pengumuman 

right issue. 

2. Hipotesis untuk menganalisis pengaruh right issue terhadap expacted return dan 

actual return. 

Ho: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata expacted return dan 

rata-rata actual return setelah pengumuman right issue. 

Ha: Terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata expacted return dan rata-

rata actual return setelah pengumuman right issue. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penilitian ini lebih terfokus kepada pengumuman right issue yang dikeluarkan 

oleh perusahaan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) periode waktu Januari 2005 sampai 

dengan Desember 2009, terutama pengaruhnya terhadap perubahan return saham, 

expected return dan actual return pada perusahaan go public di pasar modal, karena 

pengumuman right issue merupakan salah satu informasi yang mempunyai 

kandungan nilai ekonomis bagi pasar. Penelitian ini dilakukan selama 10 hari, yaitu 5 

hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman right issue. Jangka waktu penelitian ini 

dipilih karena merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penelitian dan  

memiliki kelengkapan informasi yang lebih lengkap. 

 

B. Metode Penentuan Sempel 

Sempel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi, sehingga sempel harus dapat mewakili populasi. Sempel yang diteliti 

harus memiliki gambaran yang tepat dari seluruh populasi yang diteliti. Metode 

penentuan sempel menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling yaitu 

sempel yang pilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau tidak secara 

acak (non-probabilitas) dan dapat dianggap mewakili populasinya. Populasi dalam 
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penelitian ini adalah perusahaan yang mengeluarkan kebijakan right issue yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2005-2009. 

Beberapa kriteria yang digunakan untuk pengambilan sempel adalah :  

1. Perusahaan yang menerbitkan right issue di Bursa Efek Indonesia periode 2005 

sampai 2009. 

2. Tanggal pengumuman right issue dilaporkan dan tercatat pada JSX Statistic.  

3. Dalam penelitian ini perusahaan yang hanya melakukan kebijakan right issue dan 

tidak melakukan corporate action lainnya seperti pengumuman emisi saham baru, 

stock split, pembagian dividen dan saham bonus. 

4. Selama periode pengamatan perusahaan memiliki data yang lengkap untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

Perusahaan yang melakukan right issue selama Januari 2005 sampai dengan 

Desember 2009 sebanyak 91 perusahaan. Setelah dilakukan proses penyeleksian 

menghasilkan sampel sebanyak 17 perusahaan.  

Adapun tahapan pengambilan sempel dalam penelitian ini yaitu:  

1. Melakukan penyeleksian pada perusahaan yang menerbitkan right issue di Bursa 

Efek Indonesia periode 2005 sampai 2009 yaitu terdapat sebanyak 91 perusahaan 

yang menerbitkan kebijakan right issue di Bursa Efek Indonesia periode 2005 

sampai 2009. 

2. Setelah dilakukan penyeleksian, ternyata terdapat 17 perusahaan yang melakukan 

kebijakan lain (corporate action) seperti melakukan stock split, pembagian 
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dividen, mengeluarkan warrant, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut tidak 

digunakan sebagai sempel penelitian. 

3. Terdapat 57 perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap, sehingga 

perusahaan-perusahaan tersebut tidak digunakan sebagai sempel penelitian. 

4. Tersisa 17 perusahaan yang memiliki data lengkap, sehingga perusahaan-

perusahaan tersebut yang digunakan sebagai sempel dalam penelitian ini.  

 

Berikut tabel 3.1 yang menyajikan jumlah perusahaan yang melakukan right 

issue selama periode penelitian 2005-2009. 

 
Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan yang melakukan Right Issue 

No Kode Nama Perusahaan Announcement Date 
1 LPKR Lippo Karawaci Tbk 1-Feb-05 
2 KREN Kresna Graha Sekurindo Tbk 5-Feb-05 
3 IIKP Inti Kapuas Arowana Tbk 25-Apr-05 
4 PLAS Palm Asia Corpora Tbk 25-Apr-05 
5 MREI Maskapai Reasuransi Ind. Tbk 29-Apr-05 
6 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 15-Jun-05 
7 ARTA Arthavest Tbk 27-Jul-05 
8 MLPL Multipolar Tbk 27-Jul-05 
9 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk  2-Aug-05 
10 PBRX Pan Brothers Tex Tbk 16-Aug-05 
11 NISP Bank NISP Tbk 16-Dec-05 
12 BNGA Bank Niaga Tbk 29-Dec-05 
13 ELTY Bakrieland Development Tbk 4-Jan-06 
14 BABP Bank Bumiputra Indonesia Tbk  23-Jan-06 
15 ENRG Energi Mega Persada Tbk 2-Feb-06 
16 TCID Mandom Indonesia Tbk 2-Feb-06 
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17 IIKP Inti Kapuas Arowana Tbk 1-Mar-06 
18 MEGA Bank Mega Tbk 4-May-06 
19 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk 30-Jun-06 
20 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 14-Jul-06 
21 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 26-Jul-06 
22 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 27-Jul-06 
23 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 23-Aug-06 
24 PNIN Panin Insurance Tbk 7-Sep-06 
25 PNLF Panin Life Tbk 7-Sep-06 
26 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 8-Sep-06 
27 BKSL Sentul City Tbk 10-Oct-06 
28 ASBI Asuransi Bintang Tbk 27-Dec-06 
29 CTRA Ciputra Development Tbk 27-Dec-06 
30 HDTX Panasia Indosyntec Tbk 24-Jan-07 
31 MLPL Multipolar Tbk 5-Feb-07 
32 MPPA Matahari Putra Prima Tbk 16-Feb-07 
33 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 22-Feb-07 
34 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk 1-May-07 
35 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 30-May-07 
36 NISP Bank NISP Tbk 1-Jun-07 
37 ELTY Bakrieland Development Tbk 4-Jun-07 
38 PICO Pelangi Indah Canindo Tbk 21-Jun-07 
39 MAYA Bank Mayapada Tbk 5-Jul-07 
40 BMTR Global Mediacom Tbk 6-Jul-07 
41 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 24-Jul-07 
42 BHIT Bhakti Investama Tbk 24-Jul-07 
43 SMRA Sammerecon Agung Tbk 25-Jul-07 
44 BUDI Budi acid Jaya Tbk 1-Aug-07 
45 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk 1-Aug-07 
46 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 13-Aug-07 
47 DILD Dharmala Intiland Tbk 24-Aug-07 
48 ATPK ATPK Resources Tbk 27-Aug-07 
49 CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk 3-Sep-07 
50 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 25-Sep-07 
51 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk 26-Sep-07 
52 KDSI Kedawung Setia Industrial Tbk 31-Oct-07 
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53 SAIP Surabaya Agung Industri Pulp Tbk  27-Dec-07 
54 BRPT Barito Pacific Tbk 2-Jan-08 
55 GJTL Gajah Tunggal Tbk 2-Jan-08 
56 KPIG Global Land Development Tbk 28-Jan-08 
57 FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk 29-Jan-08 
58 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 1-Feb-08 
59 HADE HD Capital Tbk 6-Feb-08 
60 TMPI AGIS Tbk 4-Apr-08 
61 BTEL Bakrie Telecom Tbk 8-Apr-08 
62 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 22-Apr-08 
63 KARK Dayaindo Resources International Tbk 25-Apr-08 
64 LAPD Leyand International Tbk 9-May-08 
65 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 30-May-08 
66 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 3-Jul-08 
67 TCID Mandom Indonesia Tbk 10-Jul-08 
68 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk  14-Jul-08 
69 ABBA Abdi Bangsa Tbk 29-Jul-08 
70 BSWD Bank Swadesi Tbk 29-Jul-08 
71 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk 29-Jul-08 
72 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk 29-Jul-08 
73 CKRA Citra Kebun Raya Agri Tbk 4-Aug-08 
74 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 4-Aug-08 
75 BVIC Bank Victoria International Tbk 11-Sep-08 
76 UNTR United Tractors Tbk 15-Sep-08 
77 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 21-Oct-08 
78 BMSR Bintang Mitra Semestaraya Tbk 1-Dec-08 
79 AHAP Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 19-Dec-08 
80 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 8-Jan-09 
81 IATA Indonesia Air Transport Tbk 20-Jan-09 
82 LPLI Star Pacific Tbk 5-Feb-09 
83 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 27-Apr-09 
84 INDX Indoexchange Tbk 16-Jun-09 
85 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 29-Jul-09 
86 BKSW Bank Kesawan Tbk 29-Jul-09 
87 POOL Pool advista Indonesia Tbk 29-Jul-09 
88 CPRO Central Proteinnaprima Tbk 14-Aug-09 
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89 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk 27-Aug-09 
90 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 21-Oct-09 
91 AGRO Bank Agroniaga Tbk 9-Dec-09 

Sumber data : JSX Statistik 2005-2009 

 

Tabel 3.2 
Dafar Nama Perusahaan yang melakukan Right IssueRight Issue yang 

digunakan sebagai sempel 

No Kode Nama Perusahaan Announcement Date 
1 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk 1-May-07 
2 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 30-May-07 
3 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 24-Jul-07 
4 SMRA Sammerecon Agung Tbk 25-Jul-07 
5 BUDI Budi acid Jaya Tbk 1-Aug-07 
6 ATPK ATPK Resources Tbk 27-Aug-07 
7 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 25-Sep-07 
8 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk 26-Sep-07 
9 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 1-Feb-08 
10 TMPI AGIS Tbk 4-Apr-08 
11 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 22-Apr-08 
12 DPNS Duta Pertiwi Nusantara 3-Jul-08 
13 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk 29-Jul-08 
14 UNTR United Tractors Tbk 15-Sep-08 
15 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 21-Oct-08 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 29-Jul-09 
17 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 21-Oct-09 

Sumber data : JSX Statistik 2005-2009 
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Berikut ringkasan tabel perhitungan jumlah perusahaan yang telah dijelaskan 

sebelumnya akan disajikan pada tabel 3.2 

 
Tabel 3.2  

Perhitungan Sempel 

Keterangan Jumlah 
Perusahaan yang melakukan kebijakan right issue 91 

Perusahaan yang melakukan kebijakan lain 17 

Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap 57 

Jumlah sempel yang digunakan dalam penelitian 17 

 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan data sekunder atau data historis. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data sekunder yang mencakup data saham perusahaan yang 

melakukan right issue dan harga perdagangan saham selama periode 2005-2009.  

Data ini dapat diperoleh dari : 

a. Indonesian Capital Market Directory selama periode penelitian. 

b. Bursa Efek Indonesia (BEI). 

c. Harga saham harian yang di dapat melalui situs www.yahoofinance.com 

2. Pengumpulan data dilengkapi dengan membaca dan mempelajari serta 

menganalisis literatur yang sumber-sumbernya dari buku-buku, jurnal-jurnal dan 

internet yang berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Metode Analisis Data 

1. Metode Analisis Return Saham 

Adapun untuk menganalisa penelitian ini dilakukan perhitungan sebagai 

berikut : 

a. Actual return digunakan sebagai dasar penghitungan return ekspektasi 

(return yang diharapkan). Untuk menghitung Actual return menggunakan 

rumus (Jogiyanto, 1998): 

 

Dimana : 

R it = Return atau actual return saham perusahaan i pada waktu t. 

Pit = Harga saham perusahaan i pada waktu t. 

Pt-1 = Harga saham perusahaan i sebelum waktu t. 

b. Untuk menghitung return saham yang diharapkan (expected return) 

menggunakan market model, yang dihitung dengan meregresikan actual 

return masing-masing saham pada periode estimasi yang digunakan 

adalah 100 hari, dengan return indeks pasar (IHSG) yang dihitung dengan 

menggunakan rumus (Jogiyanto, 1998) 

 
 

Persamaan regresinya adalah: 
 

Rij = αi + ßi Rmj + εij 
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Dimana : 

RMt  = Return indeks pasar ( market return ) pada periode estimasi t. 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi ke t. 

IHSGt-1  = Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi sebelum  

t. 

Rij  = Return sesungguhnya sekuritas ke-i pada periode estimasi ke i 

αi  = Intersep / Konstanta untuk sekuritas ke-i 

ßi  = Koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas ke-i 

εij  = Std. error 

 

c. Membuat perbandingan secara statistik antara rata-rata return saham 

sebelum tanggal pengumuman dengan rata-rata return saham setelah 

tanggal pengumuman untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan diantara dua periode tersebut. 

 

d. Membuat perbandingan secara statistik rata-rata return yang diharapkan 

(expected return) dan rata-rata return realisasi (actual return) setelah 

tanggal pengumuman untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang 

signifikan setelah tanggal pengumuman right issue. 
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2. Uji Normalitas 

Untuk menguji apakah dalam sebuah model mempunyai distribusi data 

normal atau tidak. Model yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati. Jika data berdistribusi normal maka digunakan paired sample t-

test untuk menguji hipotesis, namun jika data tidak berdistribusi normal maka 

digunakan wilcoxon test untuk menguji hipotesis (Singgih Santoso 2002: 212 

dalam Kusrini 2008: 42).  

Uji satu sampel Kolmogorov –Smirnov digunakan untuk data berlanjut 

(continue), sebab uji ini digunakan pada data dengan skala ordinal. Pengujian 

ini lebih sering dilakukan untuk membandingkan dua buah fungsi distribusi 

kumulatif, yaitu fungsi distribusi kumulatif yang teramati dan fungsi 

kumulatif yang dihipotesiskan (Andi, 2009 : 160). 

 Ho: Data tidak berdistribusi normal 

 Ha: Data  berdistribusi normal 

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value adalah sebagai berikut : 

Jika P-value < 0.05 Ho diterima 

Jika P-value > 0.05 Ho ditolak 
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3. Uji Beda 

Untuk mengetahui pengaruh pengumuman right issue terhadap 

expected return dan actual return saham dilakukan pengujian paired sample t-

test dengan asumsi data terdistribusi normal dan wilcoxon signed-rank test jika 

data tidak terdistribusi normal. Alat uji ini digunakan karena data sebelum dan 

sesudah adanya peristiwa right issue adalah data yang berpasangan. 

a. Paired Sample T-Test 

Uji T sampel berpasangan adalah prosedur yang digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua variabel untuk suatu grup sampel tunggal 

dengan asumsi data terdistribusi normal. Perbandingan itu untuk mencari atau 

menghitung nilai selisih antara nilai dua variabel untuk tiap kasus. Selain itu, 

uji ini juga berasal dari subjek yang sama atau satu ukuran dari pasangan 

subjek (Andi, 2009 :140). 

Adapun rumus t untuk Paired Sample T-test yaitu : 

 

 

 = ∑  
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Dimana Sb = Standart error 2 rata-rata yang berhubungan 

 

Dimana : 

B : Beda antara pengamatan tiap pasang 

AB : Rata-rata dari beda pengamatan 

Sb : Standart error 2 rata-rata yang berhubungan 

 

Hipotesis : 

Ho : µ1 = µ2 : tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

Ha : µ1 ≠ µ2 : terdapat perbedaan yang signifikan 

Kriteria pengambilan keputusan 

Jika Sig > 0.05 maka Ho diterima 

Jika Sig < 0.05 maka Ho ditolak. 

 

b. Uji Wilcoxon Sign Rank Test 

Wilcoxon Signed-Rank Test adalah metode statistika non-parametrik yang 

digunakan untuk membandingkan perbedaan dua median dan  merupakan metode 

statistik non-parametrik alternatif untuk paired t-test jika populasi tidak terdistribusi 

normal. Wilcoxon sign rank test merupakan uji non-parametrik yang 

digunakan karena pemilihan dilakukan terhadap dua sempel yang 

berhubungan satu sama lain (dependen), karena subjek mendapatkan 
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pengukuran yang sama yaitu diukur sebelum dan sesudah  (Alhusin, 2003: 

278 dalam Nasrudin,2006 dalam Kusrini, 2008: 44).  

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam pengujian Wilcoxon sign 

rank test dengan membandingkan angka Zhitung dengan Ztabel. Kriteria 

pengujian :  

Ho diterima jika Zhitung < Ztabel 

Ho ditolak jika Zhitung  > Ztabel 

Bentuk pengambilan keputusan dengan α 0,05 untuk tingkat 

kepercayaan 90% dari pengujian dua sisi. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan adalah: 

Ho diterima jika P.Value > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan. 

Ho ditolak jika P.Value < 0,05 artinya terdapat perbedaan yang signifikan. 

Rumus untuk menghitung : 
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Dimana : 
T = Jumlah urutan tanda (+) atau (-) terkecil 

N = Jumlah sempel dalam kelompok (Cornelius, 2004: 149, dalam Nasrudin, 

2006:54, dalam Kusrini, 2008: 45). 

 
E. Operasional Variabel Penelitian 

1. Tanggal pengumuman (annoeuncement date) 

Tanggal pengumuman (annoeuncement date) merupakan tanggal 

perusahaan yang mengumumkan right issue dipasar modal. Dalam penelitian 

ini adalah peristiwa right issue selama 10 hari, yaitu 5 hari sebelum 

pengumuman right issue, dan 5 hari setelah pengumuman right issue. 

Penentuan periode jendela (windows period) lima hari diatas didasarkan pada 

penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Sheehan (1997), dan Arif 

Budianto/Zaki Baridwan (1999). 

2. Return yang diharapkan (Expected Return)  

Return yang diharapkan (Expected Return) adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang, jadi 

sifatnya belum terjadi. Perhitungan expected return dengan model pasar 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu : (1) dengan membentuk model ekspektasi 

dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) 

menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi expected return di 
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periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan 

teknik regresi OLS ( Ordinary Least Square ) (Sjahrial, 2008: 69). 

3. Return realisasi (actual return) 

Return realisasi (actual return) merupakan return yang telah terjadi 

yang dihitung berdasarkan data historis. Actual return penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan serta sebagai 

dasar penentuan return ekspektasi ( expected return ) untuk mengukur risiko 

di masa yang akan datang (Sjahrial, 2008: 69). 
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 BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Profil Perusahaan 

a. PT. Ancora Indonesia Resources Tbk 

PT. Ancora Indonesia Resources Tbk (OKAS) adalah perusahaan 

holding yang berbasis di Indonesia. Perusahaan, melalui anak 

perusahaannya, PT. Multi Nitrotama Kimia (MNK), yang terlibat sebagai 

pedagang dan produsen amonium nitrat dan menyediakan layanan peledak 

untuk perusahaan pertambangan, dan PT Bormindo Nusantara, bergerak 

sebagai penyedia rig pengeboran darat, dengan 11 rig menyediakan 

pekerjaan berakhir dan pengeboran sumur minyak jasa dan gas operator di 

Indonesia. PT. Ancora Indonesia Resources Tbk melakukan corporate 

action dalam hal ini adalah right issue pada tanggal 21 Oktober 2008 dan 

21 Oktober 2009. Dana rights issue itu akan digunakan untuk akuisisi 

perusahaan batu bara dan pembangunan pabrik baru.  

 

b. PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

PT Bank Capital Indonesia, Tbk (untuk selanjutnya disebut 

"Bank") dahulu bernama PT Bank Credit Lyonnais Indonesia didirikan 
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pada tanggal 20 April 1989, sebagai bank campuran (joint venture) antara 

Credit Lyonnais SA, Perancis (disebut "CL") dengan PT Bank 

Internasional Indonesia, Tbk., Jakarta (disebut "BII"). PT Bank Capital 

Indonesia Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 29 Juli 2009. 

 

c. PT. United Tractors Tbk 

PT. United Tractor Tbk adalah perusahaan distributor tunggal alat 

berat Komatsu yang mulai beroperasi di Indonesia pada 13 Oktober 1972. 

Di Bursa Efek Indonesia, PT. United Tractor Tbk termasuk dalam industri 

perdagangan, jasa dan investasi pada sektor perdagangan besar barang 

produksi dengan kode pencatatan UNTR dimana PT. Astra Internasional 

menjadi pemegang saham mayoritas. Selain dikenal sebagai distributor 

alat berat terkemuka di Indonesia, UNTR juga aktif bergerak di bidang 

kontraktor penambangan dengan anak perusahaan PT. Pamapersada 

Nusantara (PAMA) dan PT. Dasa Eka Jasatama (DEJ). Pendapatan UNTR 

berasal dari penjualan alat berat (mesin konstruksi) Komatsu, Nissan 

Diesel, Scania, Bomag, Valmet dan Tadano sebesar 47,2%, dari 

kontraktor penambangan 43,8% dan sektor pertambangan sebesar 9%. PT. 

United Tractor Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 15 September 

2008. 
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d. PT. Royal Oak Development Asia Tbk 

PT Royal Oak Development Asia Tbk merupakan pengembang 

properti yang berbasis di Indonesia. Perusahaan bergerak dalam 

pengembangan properti dan penjualan rumah di Tangerang, serta investasi 

di saham dan properti dalam bentuk unit tanah dan apartemen. Ia memiliki 

empat segmen usaha, yaitu real estat, perdagangan efek, pembiayaan dan 

asuransi. Perusahaan memiliki enam anak perusahaan yang bergerak 

dalam perdagangan efek, umum dan asuransi jiwa, anjak piutang, 

pembiayaan konsumen dan modal usaha, dan real estat. PT Royal Oak 

Development Asia Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 1 Februari 

2008. 

 

e. PT. AGIS Tbk 

PT. AGIS Tbk pada awalnya bergerak dalam bidang industri 

pembuatan sepatu olah raga di Jawa Timur dan kemudian pada 

perkembangan selanjutnya setelah mengakuisi perusahaan distributor dan 

retail consumer elektronik pada tahun 1997 maka perusahaan mulai 

mereposisi usahanya dalam bidang distribusi barang-barang elektronik 

jasa dan perdagangan umum melalui anak perusahaan yang diakuisisi dan 

sejak itu kantor pusat perseroan pindah ke Jakarta. PT. AGIS Tbk 

menerbitkan right issue pada tanggal 4 April 2008. Dana right issue itu 
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dipergunakan untuk pengembangan usaha dan tambahan modal kerja yang 

ada sekarang ini dan yang akan datang di PT Agis Elektronik (AE). 

 

f. PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk 
PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk (IDX: UNSP) merupakan 

perusahaan multinasional yang memproduksi perkebunan yang bermarkas 

di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1983. 

Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam-macam bahan perkebunan. 

Perusahaan ini mempunyai lahan HGU di Kabupaten Asahan. PT. Bakrie 

Sumatra Plantations Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 26 

September 2007. 

 

g. PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (IDX: DPNS) merupakan 

perusahaan multinasional yang memproduksi kimia yang bermarkas di 

Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1982. Perusahaan 

ini menghasilkan lem dan perekat kayu lapis. PT. Duta Pertiwi Nusantara 

Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 3 Juli 2008. 

 

h. PT. Sammerecon Agung Tbk 

PT. Sammerecon Agung Tbk didirikan pada tanggal 26 November 

1975 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Mei 1990. 
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Perusahaan ini bergerak dalam bidang property dan real estate. PT. 

Sammerecon Agung Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 25 Juli 

2007. 

 

i. PT. Budi Acid Jaya Tbk 

PT. Budi Acid Jaya Tbk (IDX: BUDI) merupakan perusahaan 

multinasional yang memproduksi kimia yang bermarkas di Jakarta, 

Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972. Perusahaan ini 

menghasilkan berbagai macam-macam bahan kimia. PT. Budi Acid Jaya 

Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 1 Agustus 2007. 

 

j. PT. ATPK ResourcesTbk 

PT ATPK Resources Tbk adalah perusahaan yang berbasis di 

Indonesia bergerak di bidang pertambangan batubara dan mineral lainnya, 

eksploitasi minyak dan gas dan investasi dalam energi-bisnis yang 

berhubungan, seperti perdagangan batubara, operasi pipa pembangkit 

listrik, minyak dan gas, bahan bakar gas cair (LPG ) dan gas alam 

terkompresi (CNG) tanaman, kilang tambang, dan lain-lain. PT ATPK 

Resources Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 27 Agustus 2007. 
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k. PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 

PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk (IDX: DSFI) 

merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di dalam bidang 

makanan laut dengan kantor pusat di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1985, dan menerima hasil tangkapan dari perairan 

Indonesia atau luar negeri untuk keperluan ekspor dan reekspor. PT. 

Dharma Samudera Fishing Industries Tbk menerbitkan right issue pada 

tanggal 24 Juli 2007. 

 

l. PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk 

PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk merupakan suatu 

perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usaha sebagai bank umum 

yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1975. PT. Bank Artha Graha 

Internasional Tbk menerbitkan right issue pada tanggal 30 Mei 2007. 

 

B. Analisis dan Pembahasan 

1.  Analisis Deskriptif 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

perusahaan yang telah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu 

perusahaan yang melakukan right issue dari Januari 2005 sampai dengan 

Desember 2009. Perusahaan tersebut tidak melakukan kebijakan (corporate 

action) yang lain seperti deviden, warrant, stock split dan pengumuman 
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lainnya. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Pusat Referensi Pasar 

Modal BEI dan Internet yaitu situs: www.yahoo.finance.com . 

Setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini telah 

terhimpun dari berbagai sumber, maka selanjutnya penulis akan menganalisis 

data-tersebut. Deskripsi lebih lanjut adalah sebagai berikut : 

a. Return Saham 

Return saham untuk masing-masing sekuritas dihitung dari selisih 

antara harga penutupan hari ini dengan harga penutupan hari sebelumnya, 

dibagi dengan harga penutupan sebelumnya. Rata-rata return saham 

perusahaan sebelum dan sesudah pelaksanaan right issue yang dapat 

dilihat pada tabel 4.1, rata-rata return saham disekitar pengumuman right 

issue yang dapat dilihat pada tabel 4.2 dan analisis statistik deskriptif atas 

data penelitian dapat dilihat dalam tabel 4.3 yaitu rata-rata return saham 

perusahaan sebelum dan sesudah pengumuman right issue untuk tahun 

2005-2009. 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Tabel 4.1 
 Rata-rata Return Saham Perusahaan Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Right Issue 

Sumber : Data diolah menggunakan Microsoft Exel 
 

Untuk nilai rata-rata return saham sebelum pengumuman right 

issue adalah 0,00653 atau 0,65% dan nilai rata-rata return saham sesudah 

pengumuman right issue adalah 0,01610 atau 1,61%. Terdapat 8 

perusahaan yang berada diatas rata-rata return saham sebelum 

pengumuman right issue yaitu PT. Suryamas Dutamakmur Tbk sebesar 

0.01516 atau 1,51%, PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 

sebesar 0.01285 atau 1,28%, PT. Budi acid Jaya Tbk sebesar 0.05652 atau 

No Kode Nama Perusahaan Sebelum Sesudah 
1 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 0.01516 -0.00217 
2 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk -0.01048 0.01348 
3 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 0.01285 -0.00587 
4 BUDI Budi acid Jaya Tbk 0.05652 0.01989 
5 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk -0.01638 0.01046 
6 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk 0.00332 0.00664 
7 ATPK ATPK Resources Tbk 0.01893 0.04311 
8 SMRA Sammerecon Agung Tbk 0.02829 -0.01281 
9 LGCP Laguna Cipta Griya Tbk -0.00355 0.00400 
10 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 0.02189 0.01530 
11 UNTR United Tractors Tbk -0.01866 0.03791 
12 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 0.01771 -0.00747 
13 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.02225 -0.01285 
14 TMPI AGIS Tbk -0.00931 0.00355 
15 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.02543 0.09600 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 0.01474 0.06645 
17 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.02326 -0.00201 

Rata-rata 0.00653 0.01610 
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5,65%, PT. ATPK Resources Tbk sebesar 0.01893 atau 1,89%, PT. 

Sammerecon Agung Tbk  sebesar 0.02829 atau 2,82%, PT. Royal Oak 

Development Asia Tbk sebesar 0.02189 atau 2,18%, PT. Bakrie & 

Brothers Tbk sebesar  0.01771 atau 1,77%, PT. Duta Pertiwi Nusantara 

Tbk sebesar 0.02543 atau 2,54%, PT. Bank Capital Indonesia Tbk sebesar 

0.01474 atau 1,47%.  

Perusahaan yang berada diatas rata-rata return saham sesudah 

pengumuman right issue ada 5 perusahaan yaitu PT. Budi acid Jaya Tbk 

sebesar 0.01989 atau 1,98%, PT. ATPK Resources Tbk sebesar 0.04311 

atau 4,31%, PT. United Tractors Tbk sebesar 0.03791 atau 3,79%, PT. 

Duta Pertiwi Nusantara Tbk sebesar 0.09600 atau 9,6%, PT. Bank Capital 

Indonesia Tbk sebesar 0.06645 atau 6,64%.  

Perusahaan yang memiliki nilai tertinggi rata-rata return saham 

sebelum pengumuman right issue adalah PT. Budi Acid Jaya Tbk yaitu 

sebesar 0.05652 atau 5,65% sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

tertinggi rata-rata return saham sesudah pengumuman right issue adalah 

PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk yaitu sebesar 0,096 atau 9,6%.  

Perusahaan yang memiliki nilai terendah rata-rata return saham 

sebelum pengumuman right issue adalah PT. Ancora Indonesia Resources 

Tbk yaitu sebesar -0,0232 atau -2,32%, sedangkan perusahaan yang 

memiliki nilai terendah rata-rata return saham sesudah pengumuman right 

issue adalah PT. Ancora Indonesia Resources Tbk yaitu sebesar -0,0128 
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atau -1,28%. Return saham yang dianggap baik adalah harga yang berada 

di atas nilai rata-rata perusahaan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.1 yang dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan return saham sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue dimana pada saat sebelum pengumuman 

besarnya rata-rata return sebesar 0,00653 atau 0,65%, sedangkan rata-rata 

return sesudah sebesar 0,01610 atau 1,61%. Dengan adanya perbedaan 

nilai return tersebut bararti dapat dikatakan bahwa corporate action yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini berupa right issue memberikan 

informasi atau sinyal positif kepada para investor mengenai prospek 

perusahaan yang akan datang. Hal ini sesuai dengan signaling theory yang 

mengindikasikan bahwa pengumuman dalam hal ini adalah right issue 

dianggap sebagai suatu sinyal oleh investor yang dapat mempengaruhi 

nilai saham mereka. Dengan adanya sinyal dari perusahaan menyebabkan 

investor melakukan antisipasi sebelumnya terhadap informasi right issue 

yang akan dipulbikasikan. 

Berikut ini hasil rata-rata return saham di sekitar pengumuman 

right issue seluruh perusahaan yang dapat dilihat dalam tabel 4.2. 
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Tabel 4.2 
Rata-rata Return Saham di sekitar Pengumuman Right Issue  

 

Hari ke- Rata-Rata 
Return Saham 

-5 0.016473009 
-4 0.002973824 
-3 0.000468003 
-2 0.018307682 
-1 -0.005589675 
+1 0.027164141 
+2 0.017968988 
+3 -0.004746755 
+4 0.018836081 
+5 0.021257188 

Sumber : Data diolah menggunakan Microsoft Exel 
 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, hasil pengolahan data pada tahun 

2005-2009 dan masa pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman right issue adalah sebagai berikut : rata-rata return saham 

tertinggi didapat pada saat 1 hari sesudah pengumuman right issue (h+1) 

yaitu sebesar 0.027164141 sedangkan rata-rata return saham terendah 

terjadi pada saat 1 hari sebelum pengumuman right issue (h-1) yaitu 

sebesar -0.005589675.  

Dengan adanya perbedaan nilai return tersebut bararti dapat 

dikatakan bahwa corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

hal ini berupa right issue memberikan informasi atau sinyal positif kepada 

para investor mengenai prospek perusahaan yang akan datang. Hal ini 

sesuai dengan signaling theory yang mengindikasikan bahwa 
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pengumuman dalam hal ini adalah right issue dianggap sebagai suatu 

sinyal oleh investor yang dapat mempengaruhi nilai saham mereka. 

Dengan adanya sinyal dari perusahaan menyebabkan investor melakukan 

antisipasi sebelumnya terhadap informasi right issue yang akan 

dipulbikasikan. 

Berikut ini hasil statistik deskriptif rata-rata return saham sebelum 

dan sesudah serta rata-rata expected return sesudah pengumuman right 

issue yang dapat dilihat dalam tabel 4.3. 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Rata-rata Return Saham Sebelum dan Sesudah serta 

Rata-rata Expected Return Sesudah Pengumuman Right Issue 
 

Statistik Rata-rata Return Saham Expected Return 

Deskriptif Sebelum Sesudah Sesudah 

Mean 0.0065266 0.0160959 0.0108183 

Standar Deviasi 0.0104146 0.012192 0.0632311 

Maximum 0.01831 0.02716 0.23337 

Minimum -0.00559 -0.00475 -0.09519 

    Sumber     : Data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai mean rata-rata 

return saham untuk emiten yang melakukan right issue sesudah 

pengumuman ternyata lebih besar, yaitu sebesar 0.0160959 daripada 

sebelum tanggal pengumuman yaitu sebesar 0.0065266 serta nilai mean 
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rata-rata expected return yaitu sebesar 0.0108183. Nilai return saham 

tertinggi juga terjadi sesudah tanggal pengumuman yaitu 0.027164141  

yang terjadi pada h+1. Sedangkan nilai return saham terendah terjadi 

sebelum tanggal pengumuman yaitu -0.005589675.  

Hal ini berarti, investor mendapat keuntungan terbesar pada saat 1 

hari sesudah pengumuman right issue. Sedangkan investor mengalami 

kerugian terbesar pada saat 1 hari sebelum pengumuman right issue. Pada 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman right issue, 

rata-rata return saham tidak menentu, baik pada sebelum maupun sesudah 

pengumuman right issue. Hal ini berarti bahwa pengumuman right issue 

tidak mempunyai kandungan informasi. 

 

2.  Analisis Pengujian Hipotesis 

a. Uji Normalitas 

1) Uji Normalitas Return Saham Sebelum dan Return Saham Sesudah 

Right Issue 

Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data akan dilakukan 

dengan menggunakan uji one sample kolmogorov smirnov. Uji 

normalitas ini dilakukan untuk mengetahui jenis alat statistik yang akan 

digunakan dalam melakukan uji beda. Jika data yang akan diuji 

memiliki distribusi yang normal maka akan dilakukan uji beda statistik 

parametrik dengan menggunakan paired sample t-test. Namun jika data 
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yang akan diuji  memiliki distribusi yang tidak normal akan dilakukan 

uji beda statistik non parametrik dengan menggunakan wilcoxon test.  

Berikut ini hasil uji normalitas data yang telah dilakukan dapat 

dilihat dalam tabel 4.4. 

              Tabel 4.4 
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Rata-rata Return Saham Sebelum dan 

Rata-rata Return Saham Sesudah 

 

  Rata2_Return_ 

Sebelum 

Rata2_Rerurn_ 

Sesudah 

N 17 17 

Normal Parametersa,,b Mean .0065266 .0160959 

Std. Deviation .02172772 .02952267 

Most Extreme Differences Absolute .144 .217 

Positive .120 .217 

Negative -.144 -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 .893 

Asymp. Sig. (2-tailed) .873 .403 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber     : Data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
 

Berdasarkan tabel 4.4, hasil pengujian normalitas data diatas dapat 

diperoleh hasil bahwa data return saham sebelum right issue memiliki 

asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0.873. Karena nilai signifikansinya 0.873 > 

0.05 maka Ho ditolak dengan arti bahwa data return saham sebelum 

right issue berdistribusi normal. Sedangkan untuk data return saham 

setelah right issue memiliki asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0.403. Karena 
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nilai signifikansinya 0.403 > 0.05 maka Ho ditolak. Dengan begitu, baik 

data Return Saham sebelum right issue maupun data Return Saham 

sesudah right issue berdistribusi normal.   

Maka untuk melakukan uji beda Return Saham sebelum right issue 

dan sesudah right issue harus menggunakan statistik parametrik paired 

sample t-test. 

 

1. Uji Normalitas Expected Return Sesudah dan Actual Return Sesudah 

Right Issue 

Tabel 4.5 
Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Expected Return Sesudah dan Actual 

Return Sesudah 
 

 
 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rata2_Expected

_Return_Ssdh 

Rata2_Actual_Re

turn_Ssdh 

N 17 17 

Normal Parametersa,,b Mean .01081830 .01609593 

Std. Deviation .063231095 .029522670 

Most Extreme Differences Absolute .313 .217 

Positive .313 .217 

Negative -.291 -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.290 .893 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .403 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber     : Data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
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Berdasarkan tabel 4.5 hasil pengujian normalitas data diatas dapat 

diperoleh hasil bahwa data expected return sesudah right issue memiliki 

asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0.072. Karena nilai signifikansinya 0.072 > 

0.05 maka Ho dapat ditolak dengan arti bahwa data expected return 

sesudah right issue berdistribusi normal. Sedangkan untuk data actual 

return sesudah right issue memiliki asymp.sig.(2-tailed) sebesar 0.403. 

Karena nilai signifikansinya 0.403 > 0.05 maka Ho dapat ditolak dengan 

arti bahwa data actual return sesudah right issue berdistribusi normal. 

Dengan begitu, baik data expected return sesudah right issue maupun data 

actual return sesudah right issue berdistribusi normal.    

Maka untuk melakukan uji beda expected return sesudah right issue 

dan data actual return sesudah right issue harus menggunakan statistik 

parametrik paired sample t-test. 

 

b. Uji Beda 

1) Uji beda rata-rata return saham sebelum dan sesudah pengumuman 

Right Issue 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa data 

rata-rata return saham berdistribusi normal. Untuk itu dalam melakukan 

uji beda data harus menggunakan statistik parametrik paired sample t-

test. 
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Tabel 4.6 
Uji Beda Paired Sample T-Test Rata-Rata Return Saham Sebelum Dan 

Rata-Rata Return Saham Sesudah Right Issue 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rata2_Return_Sblm - 

Rata2_Rerurn_Ssdh 

-.00956936 .03192643 .00774330 -.02598441 .00684569 -1.236 16 .234 

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 17 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.6 diatas nilai sig 2-tailed = 0.234 atau 

sebesar 23,4%. Dengan tingkat signifikansi  α = 5 %  maka nilai sig 

0.234 > 0.05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu -1.236 > -2,12, sehingga 

Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 

dengan tingkat signifikansi 5 % tersebut membuktikan bahwa return 

saham sebelum dan return saham sesudah pengumuman right issue tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan secara statistik nilai 

mean sebelum right issue sebesar 0,006526 dan nilai mean sesudah right 

issue sebesar 0,016095 yang artinya dari segi return sebelum right issue 

lebih rendah dari pada sesudah right issue. 

Hasil penelitian ini mendukung dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Hadi (2009) yang juga tidak menemukan adanya 

perbedaan antara rata-rata return saham sebelum dan sesudah 
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pengumuman right issue. Hal ini menunjukan bahwa pengumuman right 

issue tidak memiliki nilai kandungan informasi yang cukup untuk 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasinya. 

Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara rata-rata return saham 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue dapat disebabkan 

beberapa kemungkinan, antara lain adalah kondisi perdagangan di pasar 

yang sangat sedikit, tipis atau kurus (thin trading). Dengan kondisi pasar 

yang tipis ini, maka reaksi para investor hanya akan mampu 

mempengaruhi sedikit saja volume perdagangan saham, sehingga harga 

ataupun return belum terpengaruh secara signifikan. Alasan lain adalah 

dengan sempitnya pasar, maka tidak ada informasi yang baru diketahui 

setelah diumumkan, karena para investor sudah melakukan antisipasi 

sebelumnya terhadap informasi right issue yang akan dipulbikasikan.  

Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan teori sinyal yang 

mengindikasikan bahwa pengumuman dalam hal ini adalah right issue 

dianggap sebagai suatu sinyal oleh investor yang dapat mempengaruhi 

nilai saham mereka. Dengan adanya sinyal dari perusahaan 

menyebabkan investor melakukan antisipasi sebelumnya terhadap 

informasi right issue yang akan dipulbikasikan. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa pasar tidak dalam keadaan efisien artinya pasar 

tidak bisa menyerap informasi yang ada dalam hal ini right issue 

sehingga harga saham tidak berpengaruh dengan peristiwa yang ada. 
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2) Uji beda Expected Return Sesudah dan Actual Return Sesudah Right 

Issue 

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa data 

expected return sesudah pengumuman right issue dan actual return 

sesudah pengumuman right issue berdistribusi normal. Untuk itu dalam 

melakukan uji beda data harus menggunakan statistik parametrik paired 

sample t-test. 

Tabel 4.7 
Uji Beda Paired Sample T-Test expected return sesudah dan actual return 

sesudah right issue 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rata2_Expected_

Return_Ssdh - 

Rata2_Actual_Ret

urn_Ssdh 

-.005277632 .064094820 .015545277 -.038232147 .027676884 -.340 16 .739 

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 17 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.7 diatas nilai sig 2-tailed = 0.739 atau 

sebesar 73,9%. Dengan tingkat signifikansi  α = 5 %  maka nilai sig 

0.739 > 0.05 dan nilai t hitung > t tabel yaitu -0,340  > -2,12, sehingga 

Ho diterima dan Ha ditolak. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis 

dengan tingkat signifikansi 5 % tersebut membuktikan bahwa expected 
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return sesudah dan actual return sesudah pengumuman right issue tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan secara statistik nilai 

mean expected return sesudah right issue sebesar 0.0108183 dan nilai 

mean actual return sesudah right issue sebesar 0,016095 yang artinya 

dari segi expected return sesudah right issue lebih rendah dari pada 

actual return sesudah right issue. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Hadi (2009) yang menemukan adanya perbedaan antara 

rata-rata return yang diharapkan (expected return) dengan rata-rata 

return realisasi (actual return) sesudah pengumuman right issue yang 

signifikan. Hal ini menunjukan bahwa pengumuman right issue tidak 

memiliki nilai kandungan informasi yang cukup untuk mempengaruhi 

investor dalam pengambilan keputusan investasinya. Dengan demikian, 

adanya informasi baru yang masuk ini ternyata tidak mampu mengubah 

gerakan atau tren return. Tidak adanya perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata expected return saham  dan actual return saham sesudah 

pengumuman right issue dapat disebabkan beberapa kemungkinan, 

antara lain adalah jangka waktu periode penelitian, kondisi perdagangan 

di pasar yang sangat sedikit, tipis atau kurus (thin trading). Dengan 

kondisi pasar yang tipis ini, maka reaksi para investor hanya akan 

mampu mempengaruhi sedikit saja volume perdagangan saham, 

sehingga harga ataupun return belum terpengaruh secara signifikan. 
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Alasan lain adalah dengan sempitnya pasar, maka tidak ada informasi 

yang baru diketahui setelah diumumkan, sebab para pelaku pasar adalah 

para pemegang saham yang aktif di dalam RUPS. Selain itu kondisi 

ekonomi pada saat itu sedang terjadi krisis keuangan global yang 

menyebabkan para investor sangat berhati-hati dalam mengambil 

keputusan investasi. Dengan demikian, maka pengumuman right issue 

menjadi tidak ada artinya, karena para investor sudah tau sebelumnya. 

Hasil ini mengindikasikan bahwa pasar tidak dalam keadaan efisien 

artinya pasar tidak bisa menyerap informasi yang ada dalam hal ini right 

issue sehingga harga saham tidak berpengaruh dengan peristiwa yang 

ada. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengumuman right issue 

terhadap expected return dan actual return saham di Bursa Efek Indonesia, maka 

diperoleh dua kesimpulan yaitu sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian terhadap return saham menunjukan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara rata-rata return sebelum dan rata-rata return 

sesudah pengumuman right issue, hal ini berarti bahwa pengumuman right issue 

tidak memiliki kandungan informasi yang dapat meningkatkan return saham 

secara signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan teori sinyal yang 

mengindikasikan bahwa pengumuman dalam hal ini adalah right issue dianggap 

sebagai suatu sinyal oleh investor yang dapat mempengaruhi nilai saham mereka. 

Dengan adanya sinyal dari perusahaan menyebabkan investor melakukan 

antisipasi sebelumnya terhadap informasi right issue yang akan dipulbikasikan. 

2. Hasil penelitian terhadap expected return dan actual return saham menunjukan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara expected return dan actual 

return saham sesudah pengumuman right issue. Hal ini berarti bahwa 

pengumuman right issue juga tidak memiliki kandungan informasi yang dapat 

meningkatkan expected return saham maupun actual return saham secara 
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signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pasar tidak dalam keadaan efisien 

artinya pasar tidak bisa menyerap informasi yang ada dalam hal ini right issue 

sehingga harga saham tidak berpengaruh dengan peristiwa yang ada. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat berimplikasi terhadap pihak-pihak yang terkait, 

antara lain : 

1. Bagi Investor 

Bagi investor, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi 

tambahan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam 

melakukan keputusan investasi di pasar modal dengan memperhatikan 

bagaimana kinerja suatu perusahaan yang tercermin pada harga saham 

tersebut. Melalui kinerja perusahaan yang melaksanakan right issue dapat 

diperhatikan return yang terjadi di sekitar tanggal pengumuman, sehingga 

investor mampu berpikir rasional atas investasinya dalam saham emiten yang 

melakukan right issue. Karena apabila perusahaan melakukan right issue, 

informasi mengenai right issue akan ditangkap sebagai informasi yang 

menguntungkan (good news) atau sebagai informasi yang tidak 

menguntungkan (bad news). 

2. Bagi Emiten 

Bagi emiten, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

reaksi investor atau pasar dalam menghadapi setiap informasi yang berasal 
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dari dalam perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan adalah perusahaan juga 

harus memberikan keuntungan untuk investor dan pemegang saham dalam 

melakukan penawaran agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan 

pada berbagai pihak. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian selanjutnya, berkaitan dengan penelitian ini maka 

penelitian selanjutnya dapat menggunakan model yang berbeda selain market 

model. Selain itu jumlah sempel data yang sedikit  (17 emiten yang 

mengumumkan right issue dan sudah terseleksi) diduga dapat menimbulkan 

beberapa masalah dalam kecukupan statistik, sehingga perlu dipertimbangkan 

untuk lebih memperpanjang periode tahun pengamatan. 
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Lampiran 1 : Rata-rata Return Saham Sebelum Pengumuman Right Issue 

         
No Kode Nama Perusahaan -5 -4 -3 -2 -1 

Rata-rata 
 Sebelum 

1 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 0.02381 0.04762 -0.0638 0 0.06818 0.01516 
2 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk -0.0088 -0.0348 -0.0088 -0.0088 0.0087 -0.01048 
3 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 0.0463 -0.0175 0.00893 0.00885 0.0177 0.01285 
4 BUDI Budi acid Jaya Tbk 0.05 0.10938 0.04412 0.14085 -0.0617 0.05652 
5 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk -0.0065 -0.0263 -0.0068 -0.0208 -0.0214 -0.01638 
6 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk -0.0203 -0.0205 0.07692 0 -0.0195 0.00332 
7 ATPK ATPK Resources Tbk -0.0441 -0.1538 0.10938 0.16 0.02326 0.01893 
8 SMRA Sammerecon Agung Tbk 0.01351 0 0.03974 0.0641 0.0241 0.02829 
9 LGCP Laguna Cipta Griya Tbk -0.0192 0.03922 -0.0189 0 -0.0189 -0.00355 

10 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 0 0.0989 0 0.01053 0 0.02189 
11 UNTR United Tractors Tbk -0.01 -0.0202 -0.0105 0.00535 -0.0579 -0.01866 
12 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 0.0101 0 0.02 0.02 0.03846 0.01771 
13 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.0155 -0.1353 0 0.0396 0 -0.02225 
14 TMPI AGIS Tbk 0.0266 0.00518 -0.0103 -0.0308 -0.0372 -0.00931 
15 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.2 0.15789 -0.1618 -0.069 0 0.02543 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 0.05263 0.0102 -0.0102 0.01053 0.01053 0.01474 
17 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.0185 -0.0093 0 -0.0192 -0.0693 -0.02326 

Rata-rata 0.01647 0.00297 0.00047 0.01831 -0.0056 0.00653 
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Lampiran 2 : Rata-rata Return Saham Sesudah Pengumuman Right Issue 

         
No Kode Nama Perusahaan 1 2 3 4 5 Rata-rata  

Sesudah 
1 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk -0.0893 0.03922 0 0.03922 0 -0.002171 
2 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk -0.0325 0 0 -0.0084 0.10833 0.0134819 
3 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 0 0.02727 0.00926 -0.0278 -0.0381 -0.005868 
4 BUDI Budi acid Jaya Tbk 0.05556 -0.0132 -0.0139 -0.0541 0.125 0.0198909 
5 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 0 0.01481 -0.0219 0.03731 0.02206 0.0104579 
6 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk 0.03311 -0.0128 0.00649 -0.0064 0.01282 0.0066392 
7 ATPK ATPK Resources Tbk 0.05882 0.01124 -0.0111 0.15663 0 0.043115 
8 SMRA Sammerecon Agung Tbk -0.0184 0 0.00658 -0.0592 0.00699 -0.012809 
9 LGCP Laguna Cipta Griya Tbk 0 0.01961 0 -0.0196 0.02 0.004 

10 RODA Royal Oak Development Asia Tbk -0.0109 0.08421 -0.0288 -0.0105 0.04255 0.0153043 
11 UNTR United Tractors Tbk 0.06289 0.01724 0.07101 0.08649 -0.0481 0.03791 
12 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 0 -0.0377 -0.0196 0.02 0 -0.007469 
13 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.0426 0.02469 -0.0625 0 0.01613 -0.012847 
14 TMPI AGIS Tbk -0.0163 0.00559 0.00562 0.01149 0.01136 0.0035516 
15 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk 0.3617 0.04839 -0.0455 0.1 0.01538 0.0960039 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 0.08889 0.05495 0.06667 0.04396 0.07778 0.0664469 
17 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk 0.01075 0.02198 -0.043 0.01111 -0.0109 -0.002008 

Rata-rata 0.02716 0.01797 -0.0047 0.01884 0.02126 0.0160959 
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Lampiran 3 : Rata-rata Expected Return Saham Sesudah Pengumuman Right Issue 

         
No Kode Nama Perusahaan 1 2 3 4 5 Rata-rata  

Sesudah 
1 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk 0.01775 0.01125 0.00524 0.02002 0.0215 0.015150698 
2 IKAI Intikeramik Alamasri Industri Tbk 0.00171 0.00255 0.00156 0.00163 0.00094 0.001676704 
3 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk 0.00626 -0.0002 0.00363 0.00654 -0.0038 0.002485461 
4 BUDI Budi acid Jaya Tbk -0.0086 -0.0122 -0.012 -0.03 0.05934 -0.000678563 
5 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk -0.0011 -2E-05 -0.0041 -0.0002 -0.0009 -0.00125639 
6 UNSP Bakrie Sumatra plantations Tbk -0.0015 -0.0146 0.01778 0.02102 -0.0155 0.00143698 
7 ATPK ATPK Resources Tbk 0.02553 0.0214 0.026 0.02236 0.02367 0.023791453 
8 SMRA Sammerecon Agung Tbk -0.0248 -0.0004 0.0183 -0.0482 -0.0127 -0.01353908 
9 LGCP Laguna Cipta Griya Tbk 0.0006 -0.0101 -0.0006 -0.013 -0.0055 -0.005716032 

10 RODA Royal Oak Development Asia Tbk 0.01711 0.01695 0.0186 0.00444 0.00547 0.012514067 
11 UNTR United Tractors Tbk 0.08747 -0.0025 0.05996 0.03619 -0.0234 0.031531965 
12 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 0.01492 -0.017 -0.0097 0.00648 0.01603 0.002151832 
13 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.0266 0.01809 -0.0472 -0.0102 0.00081 -0.013011734 
14 TMPI AGIS Tbk -0.0029 -0.0125 -0.0301 0.02488 0.01257 -0.0016055 
15 DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk -0.089 -0.0987 -0.0988 -0.1 -0.0893 -0.095191785 
16 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 0.21314 0.23131 0.23478 0.23268 0.25495 0.233371366 
17 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk -0.0062 -0.009 -0.0163 -0.0038 -0.0107 -0.009200391 

Rata-rata 0.01316 0.00731 0.00983 0.01006 0.01372 0.010818297 
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Lampiran 4 : Hasil Output SPSS Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Rata-rata Return 
Saham Sebelum dan   Rata-rata Return Saham Sesudah 

 

  Rata2_Return_ 

Sebelum 

Rata2_Rerurn_ 

Sesudah 

N 17 17 

Normal Parametersa,,b Mean .0065266 .0160959 

Std. Deviation .02172772 .02952267 

Most Extreme Differences Absolute .144 .217 

Positive .120 .217 

Negative -.144 -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z .593 .893 

Asymp. Sig. (2-tailed) .873 .403 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber     : Data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
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Lampiran 5 : Hasil Output SPSS Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Expected Return 
Sesudah dan Actual Return Sesudah 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Rata2_Expected

_Return_Ssdh 

Rata2_Actual_Re

turn_Ssdh 

N 17 17 

Normal Parametersa,,b Mean .01081830 .01609593 

Std. Deviation .063231095 .029522670 

Most Extreme Differences Absolute .313 .217 

Positive .313 .217 

Negative -.291 -.163 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.290 .893 

Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .403 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber     : Data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
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Lampiran 6 : Hasil Output SPSS Uji Beda Paired Sample T-Test Rata-Rata Return 

Saham Sebelum Dan Rata-Rata Return Saham Sesudah Right Issue 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rata2_Return_Sblm - 

Rata2_Rerurn_Ssdh 

-.00956936 .03192643 .00774330 -.02598441 .00684569 -1.236 16 .234 

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 17 
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Lampiran 7 : Hasil Output SPSS Uji Beda Paired Sample T-Test expected return 
sesudah dan actual return sesudah right issue 

 

  Paired Differences 

t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 Rata2_Expected_

Return_Ssdh - 

Rata2_Actual_Ret

urn_Ssdh 

-.005277632 .064094820 .015545277 -.038232147 .027676884 -.340 16 .739 

Sumber : data diolah dengan menggunakan SPSS 17 

 

 


