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ABSTRAK 

 

PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM 

SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENERBITAN  

SAHAM BARU (RIGHT ISSUE) 

(Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Listing di BEI Tahun 2005-2007) 

 

Oleh: 

Firman Octo Armando 

 

Dosen Pembimbing: 

Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak. 

 

Informasi pengumuman right issue yang dilakukan oleh perusahaan, secara 
empiris akan direaksi negatif oleh pasar dengan adanya penurunan harga pasar 
saham dan peningkatan aktivitas perdagangan di seputar tanggal pengumuman 
right issue. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
apakah ada perbedaan yang signifikan return dan likuiditas saham di seputar 
tanggal pengumuman right issue. Penelitian ini menggunakan 34 sampel 
perusahaan yang melakukan right issue di Bursa Efek Indonesia antara tahun 
2005-2007. Perhitungan abnormal return saham dilakukan dengan pendekatan 
market model (model pasar). Trading Volume Activity (TVA) digunakan sebagai 
ukuran untuk menghitung perbedaan volume perdagangan saham di seputar 
tanggal pengumuman right issue. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
pada abnormal return saham di pada periode sebelum dan sesudah pengumuman 
right issue dan perbedaan yang signifikan pada Trading Volume Activity (TVA) 
pada periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Perbedaan hasil 
penelitian ini dengan hasil penelitian sebelumnya mungkin disebabkan oleh 
beberapa faktor mikro dan makro ekonomi seperti struktur permodalan, kondisi 
ekonomi global, politik dan budaya yang berubah-ubah dan tidak dapat terkontrol. 

 

Kata kunci: right issue, abnormal return, trading volume activity, market 
model 
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ABSTRACT 

 

THE DIFFERENCE BETWEEN STOCK LIQUIDITY AND ABNORMAL 
RETURN BEFORE AND AFTER RIGHT ISSUE ANNOUNCEMENT 

(Event Study in Company Listed on BEI 2005-2007) 

 

By: 

Firman Octo Armando 

 

Advisor Lecturer: 

Dra. Arum Prastiwi, M.Si., Ak. 

 

Empirically, the information of right issue announcement had result in the stock 
market to react negatively which is reflected in the decreasing of stock 
price/return and increasing trading activity around the announcement date. The 
objective of the research is to examine empirically the differ significantly of 
return and stock liquidity around the announcement date of right issue. The 
research use 34 companies which announce right issue in Indonesia Stock 
Exchange during 2005-2007. Market Model is use to estimated the abnormal 
return. Trading Volume Activity is use to test the different in trading activity 
around the announcement date of right issue. 

The result of research shows that there is no significantly difference among 
abnormal return around the announcement date. Significantly difference shows on 
trading volume activity around the announcement date. This anomaly may be 
caused by micro factor such as the differences of capital structure and macro 
factor such as global economic condition, political, and cultural which are not 
controllable. 

 

Key words: right issue, abnormal return, trading volume activity, and 
market model 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu aktifitas perusahaan selalu membutuhkan modal atau dana yang 

besar untuk menjalankan kegiatan operasional, pengembangan dan perluasan 

usahanya. Semakin besar pertumbuhan usaha perusahaan, maka semakin besar 

pula dana yang dibutuhkan. Sumber dana yang digunakan bisa diperoleh dari 

dalam perusahaan (internal) dan luar perusahaan (eksternal). Dana internal 

jumlahnya relatif terbatas sehingga perusahaan dimungkinkan untuk mencari dana 

dari luar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari 

kepemilikan atas perusahaan dalam bentuk instrumen bukti penyertaan modal 

(saham/efek) melalui pasar modal atau bursa efek.  

Setelah perusahaan melepas sahamnya kepada masyarakat luas, maka 

perusahaan bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada masyarakat 

mengenai kondisi perusahaan. Laporan yang dimaksud adalah informasi yang 

bersifat kuantitatif dan kualitatif. Terdapat banyak informasi yang dianggap 

relevan dan dapat mempengaruhi harga saham. Informasi-informasi tersebut dapat 

diklasifikasikan dalam tiga bentuk, yaitu: informasi dalam bentuk perubahan 

harga saham di waktu lalu, informasi yang tersedia kepada publik, dan informasi 

yang tersedia baik kepada publik maupun tidak (Hartono, 2000:352).  

Pada dasarnya pasar modal menjembatani hubungan antara pemilik dana 

(investor) dan pengguna dana (emiten). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
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pasar modal adalah wahana investasi bagi investor dan wahana sumber dana bagi 

pengguna dana (Jusuf, 2005:121). Fluktuasi harga pasar saham dan volume 

perdagangan saham di pasar modal merupakan suatu indikator penting untuk 

mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor yang akan melakukan transaksi di 

pasar modal. Dalam menentukan apakah investor akan melakukan aksi jual atau 

beli, biasanya mereka menggunakan informasi yang dimilikinya baik informasi 

pribadi ataupun informasi yang tesedia di publik sebagai dasar untuk mengambil 

keputusan. Selain berdasarkan informasi tersebut, investor yang rasional akan 

memperhatikan return, tingkat pengembalian yang diharapkan (expected return) 

maupun risiko dari investasi tersebut.  

Salah satu dari sekian banyak informasi yang mempengaruhi keputusan 

investor dalam melakukan transaksi adalah aksi korporasi (corporate action). 

Aksi korporasi merupakan aktivitas emiten yang mempengaruhi jumlah saham 

yang beredar, komposisi kepemilikan saham, risiko sistematis saham, harga 

saham serta pergerakan volume perdagangan saham di bursa. Aksi korporasi yang 

dilakukan oleh perusahaan emiten biasanya memiliki tujuan untuk meningkatkan 

modal perusahaan, meningkatkan likuiditas perdagangan saham dan lain-lain. 

Oleh karena itu para (calon) investor harus mencermati sinyal yang dilempar oleh 

emiten tersebut supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi sehingga menyebabkan 

pengambilan keputusan investasi yang salah. Salah satu aksi korporasi yang 

dilakukan emiten yang bertujuan untuk mendapatkan dana segar dan tujuan di atas 

tadi adalah dengan melakukan penerbitan saham baru dengan penawaran umum 

terbatas (right issue).  
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Penawaran umum terbatas (right issue) adalah bentuk penawaran saham 

baru dengan memberikan hak bagi pemodal saham lama untuk membeli saham 

baru tersebut. Artinya saham-saham yang akan diterbitkan ke calon investor harus 

ditawarkan terlebih dahulu pada pemegang saham lama. Pemegang saham lama 

ini memiliki pre-imptive right atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu 

(HMETD) (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:133). Tujuan diadakannya pre-

imptive right adalah menjaga kekuatan untuk mengendalikan perusahaan yang 

dimiliki oleh pemegang saham lama dan juga untuk melindungi pemegang saham 

agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya.  

Pengumuman penerbitan saham baru (right issue) merupakan berita yang 

disampaikan oleh pihak manajemen perusahaan yang selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai perusahaan. Investor akan merespon informasi tersebut 

sebagai sinyal terhadap adanya peristiwa (event) tertentu yaitu berupa sinyal 

positif (good news) atau berupa sinyal negatif (bad news). Apabila penerbitan 

saham baru (right issue) digunakan untuk ekspansi usaha perbaikan struktur pasar 

modal, maka kinerja perusahaan akan lebih baik di masa depan sehingga sinyal 

yang dihasilkan merupakan sinyal positif bagi investor yang selanjutnya akan 

meningkatkan harga saham perusahaan. Tetapi jika dana penerbitan saham baru 

(right issue) akan digunakan untuk perluasan investasi yang mempunyai nilai 

sekarang bersih (net present value/NPV) nol atau negatif dan untuk membayar 

utang yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan kondisi laba dimasa depan 

akan menurun, maka informasi yang diperoleh investor memberi sinyal yang 

negatif. Sinyal tersebut akan direspon oleh investor yang tercermin dengan 
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perubahan harga saham dan tingkat likuiditas saham yang tercermin dalam 

volume perdagangan saham di seputar pengumuman penerbitan saham baru (right 

issue) yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pengumuman penerbitan saham baru (right issue) yang dilakukan oleh 

perusahaan, secara teoritis dan empiris telah menyebabkan harga saham bereaksi 

secara negatif dan hal ini merupakan kejadian yang diakibatkan oleh systematic 

risk (risiko sistematis). Beberapa penelitian tentang right issue sebelumnya telah 

dilakukan diantaranya oleh: Scholes (1972), Marsh (1979), Asquith dan Mullins 

(1986), Masulis dan Korwar (1986), Myers dan Majluf (1984), Barclay dan 

Litzenberger (1988), Mikkelson dan Partch (1986), dan Kothare (1997). Temuan 

empiris tersebut menunjukkan bahwa nilai pasar saham perusahaan turun sampai 

sekitar 3% pada saat pengumuman penambahan saham baru (Budiarto dan 

Baridwan, 1999). 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji kandungan informasi dari peristiwa 

pengumuman penerbitan saham baru (right issue) oleh emiten. Apakah peristiwa 

tersebut memiliki kandungan informasi yang cukup kuat untuk membuat pasar 

bereaksi yang ditunjukkan dengan perubahan harga saham dari sekuritas yang 

bersangkutan. Reaksi ini biasanya akan diukur dengan menggunakan return 

sebagai nilai perubahan harga saham atau dengan menggunakan abnormal return 

(Hartono, 2007:411) dan trading volume activity sebagai nilai perubahan volume 

perdagangan saham. Jika suatu peristiwa memiliki kandungan informasi maka 

akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya apabila suatu 
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peristiwa tidak mempunyai kandungan informasi maka tidak akan memberikan 

abnormal return kepada pasar. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil 

yang berbeda-beda, bahkan menunjukkan hasil yang kontroversial. Hal ini terlihat 

dari hasil penelitian yang diantaranya dilakukan oleh Smith (1977), Marsh (1979), 

Myers dan Maljuf (1984) serta Healey dan Palepu (1990), dimana hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa setelah pengumuman penerbitan saham baru 

(right issue) terjadi penurunan terhadap harga saham atau dengan kata lain pasar 

memberikan respon negatif terhadap pengumuman penerbitan saham baru (right 

issue). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Loderer dan Zimmerman (1988), 

Goyal dkk. (1994), Dhatt dkk. (1996) dan Bohren dkk. (1997), justru 

menunjukkan hasil yang berlawanan yakni pasar melakukan reaksi positif dan 

signifikan (Kurniawati dan Winarso, 2005).  

Di Indonesia, penelitian mengenai pengumuman penerbitan saham baru 

(right issue) diantaranya pernah dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999), 

Ghozali dan Solichin (2003) serta Rahman dan Kustono (2003). Hasil dari 

penelitian tersebut menyimpulkan bahwa informasi peristiwa pengumuman 

penerbitan saham baru (right issue) di Bursa Efek Jakarta tidak memiliki 

kandungan informasi yang cukup, yang dapat menyebabkan terjadinya perbedaan 

preferensi investor yang dicerminkan dalam perubahan harga saham dan aktivitas 

volume perdagangan saham di bursa. 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, peneliti melakukan replikasi 

atas penelitian yang telah dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999). 
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Permasalahan yang diangkat mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh 

Budiarto dan Baridwan (1999) yaitu meneliti tingkat keuntungan atau return dan 

likuiditas saham. Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

yang telah dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999) adalah periode 

penelitian dan penggunaan model perhitungan dalam menghitung abnormal 

return. Penelitian yang telah dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999) 

menggunakan periode penelitian antara tahun 1994-1996 dan hanya menggunakan 

satu model dalam membuat estimasi return yaitu market-adjusted return model. 

Dalam penelitian ini, peneliti memakai periode penelitian antara tahun 2005-2007 

dan menggunakan model estimasi return market model yang diharapkan dengan 

digunakannya model pasar ini akan dapat menaikkan power of test (kemampuan 

mendeteksi) secara lebih baik. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda-

beda tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul: 

PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN LIKUIDITAS SAHAM 

SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN PENERBITAN  

SAHAM BARU (RIGHT ISSUE) 

(Studi Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Listing di BEI Tahun 2005-2007). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue? 

2. Apakah terdapat perbedaan trading volume activity (TVA) pada periode 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, maka masalah yang 

akan diteliti dibatasi yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengamati dan menguji perbedaan reaksi pasar 

saham oleh adanya suatu even atau peristiwa. Di dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan peristiwa pengumuman penerbitan saham baru (right issue) 

sebagai peristiwa yang akan diteliti dan diuji perbedaanya terhadap return dan 

likuiditas saham di pasar modal. 

2. Return atau tingkat keuntungan saham yang digunakan sebagai variabel yang 

akan diteliti adalah abnormal return saham harian. 

3. Likuiditas saham diukur dengan ukuran trading volume activity (TVA) atau 

volume perdagangan saham harian.  
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

a. Untuk membuktikan secara empiris perbedaan abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

b. Untuk membuktikan secara empiris perbedaan trading volume activity (TVA)  

sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 

 

1.5 Motivasi Penelitian 

Motivasi dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Pengumuman right issue merupakan salah satu informasi yang dapat 

mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan atas investasi yang 

akan dilakukannya. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki motivasi untuk 

mengetahui apakah pengumuman right issue mempunyai kandungan 

informasi yang cukup yang dapat mempengaruhi suatu keputusan yang akan 

diambil oleh investor. 

2. Penelitian ini juga dilakukan untuk menguji konsistensi dari hasil-hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya karena penelitian-penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan 

Ilmu Akuntansi terutama yang berkaitan dalam pengambilan keputusan investasi 

di bursa efek terutama berkaitan dengan penawaran umum terbatas (right issue). 

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 

investor maupun perusahaan yang melakukan kebijakan tentang right issue. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Efisiensi Pasar 

2.1.1 Pengertian Efisiensi Pasar 

Efisiensi pasar merupakan suatu keadaan dimana jika pasar efisien dan 

semua informasi bisa diakses secara mudah dengan biaya yang murah oleh semua 

pihak di pasar, maka harga yang terbentuk adalah harga keseimbangangan, 

sehingga tidak seorang investor pun bisa memperoleh abnormal return dengan 

memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Bagaimana suatu pasar bereaksi 

terhadap suatu informasi untuk mencapai harga keseimbangan yang baru 

merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat untuk 

mencapai keseimbangan harga yang baru yang sepenuhnya mencerminkan 

informasi yang tersedia, maka kondisi pasar seperti inilah yang disebut dengan 

pasar efisien (Hartono, 2007:370). Dengan demikian ada hubungan antara teori 

pasar modal yang menjelaskan tentang keadaan ekuilibrium dengan konsep pasar 

efisien yang mencoba menjelaskan bagaimana pasar memproses informasi untuk 

menuju ke posisi ekuilibrium yang baru. 

Dalam hal ini informasi yang tersedia bisa meliputi semua informasi yang 

tersedia baik informasi masa lalu, maupun informasi saat ini, serta informasi yang 

bersifat pendapat atau opini yang rasional yang beredar dipasar yang 

mempengaruhi perubahan harga. Ada beberapa kondisi yang harus terpenuhi 

untuk tercapainya pasar yang efisien (Tandelilin, 2007:113), yaitu: 
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1. Ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. 

Investor-investor tersebut secara aktif berpartisipasi di pasar dengan 

menganalisis, menilai dan melakukan perdagangan saham. Di samping itu 

mereka juga merupakan price taker, sehingga tidak ada satupun yang mampu 

mempengaruhi harga dari sekuritas yang diperdagangkan. 

2. Semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan 

cara yang mudah dan murah. 

3. Informasi yang tersedia di pasar bersifat random. 

4. Investor bereaksi secara cepat terhadap informasi baru, sehingga harga 

sekuritas akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat 

informasi tersebut. 

Jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi maka akan terbentuk pasar di mana 

investor-investor bisa dengan cepat bisa bereaksi melakukan penyesuaian harga 

sekuritas ketika terdapat informasi baru di pasar (informasi ini tersedia secara 

random), sehingga harga-harga sekuritas di pasar tersebut akan sepenuhnya 

mencerminkan semua informasi yang tersedia. Karena informasi yang 

mempengaruhi harga sekuritas tersebut tersedia secara random maka perubahan 

harga yang terjadi akan bersifat independen satu dengan yang lainnya dan 

bergerak secara random pula. Artinya perubahan harga yang terjadi hari ini tidak 

tergantung kepada perubahan harga yang terjadi di waktu yang lalu karena harga 

baru tersebut berdasarkan pada reaksi investor terhadap informasi baru yang 

terjadi secara random (acak). 
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2.1.2 Bentuk Efisiensi Pasar 

Bentuk efisiensi pasar dapat ditinjau dari segi ketersediaan informasinya 

saja atau dapat dilihat tidak hanya dari ketersediaan informasi, tetapi juga dilihat 

dari kecanggihan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan analisis 

dari informasi yang tersedia. Pertama, pasar efisien yang ditinjau dari sudut 

informasi saja disebut dengan efisiensi pasar secara informasi (informationally 

efficient market). Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak perlu diolah 

lebih lanjut seperti misalnya laba perusahaan di mana pasar akan mencerna 

informasi tersebut dengan cepat. Untuk memudahkan penelitian tentang efisiensi 

pasar, Fama (1970) dalam Eduardus Tandelilin (2007:114), mengklasifikasikan 

bentuk pasar yang efisien secara informasi ke dalam tiga efficient market 

hypotesis (EMH), yaitu: 

1. Efisiensi dalam bentuk lemah (weak form) 

Pasar efisien dalam bentuk lemah berarti semua informasi di masa lalu 

(historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Oleh karena 

itu, informasi historis tersebut (seperti harga dan volume perdagangan di masa 

lalu) tidak bisa lagi digunakan untuk memprediksi perubahan harga di masa 

mendatang, karena sudah tercermin pada harga saat ini. Implikasinya adalah 

bahwa investor tidak akan bisa memprediksi nilai pasar saham di masa datang 

dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dalam analisis 

teknikal.  
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2. Efisiensi dalam bentuk setengah kuat (semistrong) 

Efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan bentuk efisiensi pasar 

yang komprehensif karena dalam bentuk ini harga saham disamping 

dipengaruhi oleh data pasar (harga saham dan volume perdagangan masa lalu), 

juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, 

dividen, right issue maupun pengumuman stock split) dan kesulitan keuangan 

yang dialami perusahaan. Pada pasar yang efisien dalam bentuk setengah kuat 

ini, investor tidak dapat berharap untuk mendapatkan abnormal return jika 

strategi perdagangan yang dilakukan hanya didasari oleh informasi yang telah 

dipublikasikan. Sebaliknya jika pasar tidak efisien maka akan ada lag seperti 

ini, investor bisa melakukan analisis fundamental untuk memperoleh 

abnormal return pada pasar yang tidak efisien dalam bentuk setengah kuat ini. 

3. Efisiensi dalam bentuk kuat (strong form) 

Dalam pasar efisien bentuk kuat ini, semua informasi yang ada baik itu 

terpublikasi ataupun tidak dipublikasikan mencerminkan harga sekuritas yang 

ada di pasar. Oleh karena itu tidak ada satupun investor yang akan 

mendapatkan abnormal return. Tujuan dari Fama (1970) membedakan ke 

dalam tiga macam bentuk pasar efisien ini adalah untuk mengklasifikasikan 

penelitian empiris terhadap efisiensi pasar. Ketiga bentuk pasar efisien ini 

berhubungan satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiga bentuk pasar efisien 

ini berupa tingkatan yang kumulatip, yaitu bentuk lemah merupakan bagian 

dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah kuat merupakan bagian dari 

bentuk kuat, seperti terlihat pada gambar di bawah ini (Hartono, 2007:375). 
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Gambar 2.1 Tingkatan kumulatip dari ketiga bentuk pasar efisien 

 
Sumber: Hartono (2007:375) 

Ketiga bentuk pasar efisien ini berhubungan satu dengan yang lainnya. 

Hubungan ketiga bentuk pasar efisien ini berupa tingkatan yang kumulatip, yaitu 

bentuk lemah merupakan bagian dari bentuk setengah kuat dan bentuk setengah 

kuat merupakan bagian dari bentuk kuat. Tingkatan kumulatip ini mempunyai  

implikasi bahwa pasar efisien bentuk setengah kuat adalah juga pasar efisien 

bentuk lemah. Pasar efisien bentuk kuat adalah juga pasar efisien bentuk setengah 

kuat dan pasar efisien bentuk lemah. Implikasi ini tidak berlaku sebaliknya bahwa 

pasar efisien bentuk lemah tidak harus berarti pasar efisien bentuk setengah kuat. 

Bentuk efisiensi yang kedua adalah pasar efisien yang ditinjau dari sudut 

kecanggihan pelaku pasar dalam mengambil keputusan yang tersedia disebut 

dengan efisiensi pasar secara keputusan (decisionally efficient market). 

Kecanggihan pelaku pasar yang dimaksud adalah bagaimana para pelaku pasar 

merespon suatu informasi yang kemudian mengolah, menganalisis, dan 

menginterpretasikan informasi tersebut sebagai kabar baik (good news) atau kabar 

buruk (bad news) sebelum mengambil suatu keputusan. Contoh informasi tersebut 

diantaranya seperti: pengumuman merger, akuisisi, right issue, stock split, dan 
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lainnya. Untuk mengolah informasi semacam ini dengan benar, pelaku pasar harus 

canggih (sophisticated). Jika hanya sebagian saja pelaku pasar yang canggih, 

maka hanya kelompok ini yang dapat menikmati abnormal return karena mereka 

dapat menginterpretasikan informasi dengan lebih benar dibandingkan dengan 

kelompok pelaku pasar yang kurang atau tidak canggih (naive). 

Efisiensi pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat menurut versi Fama (1970) yang didasarkan pada informasi yang 

didistribusikan. Perbedannya adalah jika efisiensi pasar secara informasi hanya 

mempertimbangkan sebuah faktor saja yaitu ketersediaan informasi, maka 

efisiensi pasar secara keputusan mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu 

ketersediaan informasi dan kecanggihan pelaku pasar. Karena melibatkan lebih 

banyak faktor dalam menentukan pasar yang efisien, suatu pasar yang efisien 

secara keputusan merupakan bentuk efisiensi pasar bentuk setengah kuat yang 

lebih tinggi dibandingkan efisiensi pasar bentuk setengah kuat secara informasi. 

Dengan demikian efisiensi pasar secara keputusan dapat ditambahkan di 

pembagian efisiensi pasar menurut Fama (1970) sebagai berikut (Hartono, 

2007:378). 

Gambar 2.2 Tingkatan kumulatip dari keempat bentuk pasar efisien 

 
Sumber: Hartono (2007:378) 
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2.2 Risiko dan Return 

2.2.1 Risiko (Risk) 

Risiko merupakan besarnya penyimpangan rata-rata nilai harapan. Dalam 

situasi ketidakpastian, investor hanya dapat mengharapkan keuntungan yang akan 

diperoleh tanpa bisa mengetahui kepastian tingkat resiko yang sebenarnya. 

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan return, karena investor selalu 

mengharapkan tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi yang 

dihadapinya. Risiko merupakan kemungkinan tidak tercapainya hasil yang 

diharapkan. Risiko juga dapat diartikan sebagai bagian dari keuntungan yang tidak 

dapat terantisipasi. Sikap pelaku pasar terhadap risiko tergantung pada preferensi 

pasar modal terhadap risiko. Pelaku pasar yang memiliki keberanian tinggi (risk 

takers) akan cenderung memilih risiko investasi yang lebih tinggi dengan harapan 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, begitu pula sebaliknya. 

Risiko secara spesifik dapat bersumber dari luar perusahaan maupun dari 

dalam perusahaan itu sendiri. Sumber dari risiko dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu: 

1. Risiko Sistematis (systematic risk) 

Risiko sistematis merupakan suatu risiko yang tidak dapat didiversifikasi 

(dihindarkan), disebut juga dengan risiko pasar. Pengertian risiko sistematis 

menurut James dan Ross (2000:299) dalam Tandelilin (2001) yaitu: 

 “a systematic risk is any risk that effects a large number of assets, each to 
greater or lesser degree”. 
 



17 
 

 
 

Risiko pasar berhubungan erat dengan perubahan harga saham jenis tertentu 

atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh antisipasi investor terhadap 

perubahan tingkat kembalian yang diharapkan. Untuk mengukur risiko ini 

dapat digunakan beta ( ) yang menjelaskan return saham yang diharapkan. 

Beta merupakan pengukur yang tepat dari indeks pasar karena risiko suatu 

sekuritas yang didiversifikasikan dengan baik, tergantung pada kepekaan 

masing-masing saham terhadap perubahan pasar yaitu pada beta saham-

saham tersebut. Contoh dari risiko pasar diantaranya: perubahan dalam 

perekonomian secara makro, risiko tingkat bunga, risiko politik, risiko inflasi, 

risiko nilai tukar dan risiko pasar. 

2. Risiko Tidak Sistematik (unsystematic risk) 

Risiko tidak sistematis merupakan risiko yang mempengaruhi satu 

perusahaan saja. Unsystematic risk dapat diminimalisasi dengan melakukan 

diversifikasi karena risiko ini melekat pada masing-masing instrumen 

investasi. Risiko ini berpengaruh khusus pada sebuah aset tunggal atau 

sebuah aset kelompok kecil. Risiko tidak sistematis ini dapat dihilangkan 

dengan membentuk suatu portofolio yang well-diversified (Hartono, 

2007:170). Parameter yang dipakai untuk mengukur risiko tidak sistematis 

adalah standar deviasi.  

 

2.2.2 Return dan Abnormal Return 

Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk memaksimalkan 

return, tanpa melupakan risiko investasi yang harus dihadapinya. Return 
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merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga 

merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi 

yang dilakukan. Return adalah total keuntungan atau kerugian yang diperoleh 

investor dari investasinya selama periode tertentu. Return diperoleh dari 

perubahan nilai aktiva ditambah distribusi kas yang diterima sepanjang periode 

investasi dibagi hasil investasi awal periode. Return dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

  

Dimana: 

Rit = return saham perusahaan i pada waktu t 

Pt = harga saham perusahaan pada periode t 

Pt-1 = harga saham perusahaan pada periode t-1 

Menurut Hartono (2007:109), return dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Return realisasi (realized return), yang merupakan return yang telah terjadi. 

Return realisasi dihitung berdasarkan data historis atau masa lalu. Return 

realisasi sangat penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan. Return historis ini juga sangat berguna sebagai dasar 

penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang. 

2. Return ekspektasi (expected return), yang merupakan return yang diharapkan 

akan diperoleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi 

yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. 

Perhitungan return ekspektasi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

 

Rit = 
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a. Mean-Adjusted Return Model (Model Rata-rata yang Disesuaikan) 

Model perhitungan ini menganggap bahwa return ekspektasi bernilai 

konstan yang sama dengan rata-rata return realisasinya selama periode 

estimasi. Pada model ini tidak dibutuhkan data tambahan berupa indeks 

pasar. Persamaan mean-adjusted return model adalah sebagai berikut: 

  

E[ ] = return ekspektasi sekuritas i pada periode peristiwa ke-t 

  = return realisasi sekuritas i pada periode estimasi ke-t 

   = lamanya periode estimasi yaitu dari t1 sampai t2 

b. Market Model (Model Pasar) 

Untuk menghitung return ekspektasi (expected return) dengan model pasar 

(market model) dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model 

ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan 

(2) menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk 

menggunakan teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan 

persamaan: 

 

Dimana: 

Rit = return realisasi sekuritas i pada periode estimasi ke-t 

αi  = intercept untuk sekuritas i 

βi = koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas i 

1.  Rit = αi + βi . RMt + εit 

[ ] =  
1
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RMt = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-t yang dapat 

dihitung dengan rumus: 

    

 dengan IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

εit = error 

Dari hasil regresi tersebut akan menghasilkan estimasi αi dan βi yang 

disebut i dan i yang akan digunakan untuk menghitung expected return 

saham pada suatu hari dalam periode yang ditentukan (periode jendela). 

Expected return untuk saham i pada tanggal ke-t dapat diukur dengan 

menggunakan persamaan: 

 

Dimana: 

E[Rit] = expected return saham i pada periode ke-t 

i = expected alpha 

i = expected beta pasar 

Mt = return pasar pada periode ke-t 

Untuk perhitungan periode estimasi umumnya periode sebelum periode 

peristiwa “clean period” yang bertujuan mengestimasi kinerja normal dari 

sebuah saham. Panjangnya bervariasi antara 100 sampai 300 hari untuk 

data harian dan 24 sampai 60 bulan untuk data bulanan. Periode jendela 

(event window) merupakan periode peristiwa dengan lamanya periode 

2. [ it] =  + i . Mt + εit 

RMt = 
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jendela 3 sampai 121 hari untuk data harian dan 3 sampai 121 bulan untuk 

data bulanan. 

c. Market-Adjusted Model (Model Pasar Yang Disesuaikan) 

Model perhitungan ini mengasumsikan bahwa return pasar sama dengan 

return individual dari sekuritas. Dengan menggunakan model ini kita tidak 

perlu melakukan perhitungan periode estimasi karena return sekuritas yang 

diestimasi sama dengan return indeks pasar dan return yang diestimasi 

untuk semua sekuritas pada periode peristiwa tertentu besarnya sama. 

Persamaan market-adjusted model adalah sebagai berikut: 

Rit = Rmt 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Para investor tentunya 

mengharapkan return yang akan diterima proporsional dengan pengorbanan yang 

dilakukan. Namun seringkali investor dihadapkan pada kenyataan di mana return 

yang diharapkan tidak sesuai dengan return yang diterima. Persamaannya adalah 

sebagai berikut: 

ARit = Rit – E[Rit]  

Dimana: ARit = abnormal return sekuritas i pada periode ke-t 

 

2.3 Informasi Asimetri (Asymmetry Information) 

Informasi asimetri adalah kondisi di mana suatu pihak memiliki informasi 

yang lebih banyak daripada pihak lain, misalnya manajemen perusahaan 
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mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan daripada investor di pasar 

modal. Informasi asimetri juga dapat diartikan sebagai informasi pribadi yang 

hanya dimiliki oleh investor yang memiliki informasi tersebut. Hal ini 

mengindikasikan bahwa informasi yang ada dipasar modal tidak terdistribusi 

dengan merata. Karena tidak semua investor memiliki invormasi tersebut. 

Masalah asimetri informasi ini biasa terjadi karena adanya pemisahan kepentingan 

antara pihak pemilik perusahaan (shareholder) dengan pihak pengelola 

perusahaan (top management). Menurut Scott (2003:7-8) terdapat dua jenis 

informasi asimetri, yaitu: 

1. Adverse selection adalah jenis informasi asimetri di mana satu atau lebih 

partisipan dalam transaksi bisnis mempunyai informasi yang menguntungkan 

daripada partisipan lain. 

2. Moral hazard adalah bila dalam suatu transaksi ada suatu pihak yang 

memiliki jaminan untuk terhindar dari kerugian. 

Pasar modal merupakan tempat yang potensial untuk terjadinya masalah 

informasi asimetri karena adanya insider information dan insider trading. Bahkan 

meskipun harga saham secara penuh merefleksikan informasi yang 

dipublikasikan, para insider tetap lebih mengetahui informasi daripada para 

pelaku pasar yang lainnya, sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi 

tersebut untuk mengahasilkan laba yang lebih banyak (Scott, 2003:107). Insider 

trading merupakan perdagangan sekuritas yang dilakukan oleh corporate insider 

dan berkaitan erat dengan asimetri informasi. Corporate insider merupakan 
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pejabat perusahaan, pihak manajemen, para direksi maupun pemegang saham 

mayoritas yang mempunyai informasi pribadi. 

 

2.4 Teori Sinyal 

Asumsi utama dalam teori sinyal adalah bahwa manajemen umumnya 

mempunyai informasi yang lebih lengkap dan akurat dibandingkan dengan pihak 

luar perusahaan tentang nilai perusahaan dan manajemen adalah orang yang selalu 

berusaha memaksimalkan insentif yang diharapkannya. Dalam kondisi yang 

demikian dapat terjadi asimetri informasi apabila manejemen tidak secara penuh 

menyampaikan informasi yang diperolehnya tentang semua hal yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal. 

Pasar akan merespon semua informasi yang diperoleh dari manajemen 

sebagai suatu sinyal terhadap adanya even tertentu yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga dan volume perdagangan 

yang terjadi. Sebagai implikasi, pengumuman perusahaan untuk menambah 

jumlah lembar saham baru yang beredar (right issue) akan direspon pasar sebagai 

suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang dikeluarkan oleh 

pihak manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai saham perusahaan 

dan aktivitas perdagangan saham karena pelaku pasar bisa mendapatkan saham 

dengan harga relatif murah dari harga pasar. 

Studi yang dilakukan Budiarto dan Baridwan (1999) menunjukkan bahwa 

peristiwa right issue memberikan sinyal negatif yang membuat perubahan dalam 

preferensi investor dalam mengambil keputusan investasi. Reaksi investor tersebut 
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menyebabkan penurunan harga saham sehingga return saham mengalami 

penurunan meskipun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan investor menyadari jika 

manajemen memanfaatkan informasi berkaitan dengan penerbitan saham baru 

(right issue) ini sebagai sinyal bahwa saham perusahaan adalah overvalued, 

sehingga manajemen akan memperoleh insentif dari adanya penerbitan saham 

baru (right issue) ini. 

Beberapa studi empiris telah mendokumentasikan bahwa terjadi negatif 

abnormal return selama periode pengumuman dikaitkan dengan penambahan 

saham baru perusahaan. Temuan empiris ini konsisten dengan suatu model teori 

sinyal yang mengasumsikan bahwa terjadi asimetri informasi antara manajemen 

dengan berbagai partisipasi di pasar modal. Model ini mengasumsikan bahwa 

pasar akan bereaksi secara negatif karena pengumuman penambahan saham baru 

dan mengindikasikan adanya informasi yang tidak menguntungkan mengenai 

kemampuan aliran kas perusahaan dimasa depan. 

 

2.5 Likuiditas Saham 

Likuiditas saham menunjukkan seberapa mudah suatu saham 

dikonversikan menjadi kas di pasar. Jika terdapat banyak penjual dan pembeli 

dalam aktivitas perdagangan di dalam pasar, dapat dikatakan bahwa saham 

tersebut memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Makin sering diperdagangkan 

maka saham tersebut akan semakin likuid. Dengan demikian kita dapat dengan 

mudah mengadakan transaksi jual beli saham tersebut. Likuiditas saham di bursa 

memiliki kaitan erat dengan volume perdagangan saham. 
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Beberapa indikator pasar saham yang likuid menurut Darmadji dan 

Fakhruddin (2001:17) yaitu: 

1. Transaksi dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 

2. Perbedaan harga permintaan dan penawaran sangat tipis. 

3. Transaksi dapat dilakukan dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi harga 

secara mendasar. 

4. Kedalaman dan keluasan pasar serta pergerakan harga merupakan reaksi 

yang cepat terhadap informasi. 

Likuiditas mengakibatkan sekuritas yang diperdagangkan cenderung 

memiliki risiko yang rendah dan kecepatan perdagangan yang tinggi. Hal ini 

menimbulkan ketertarikan investor karena mereka dapat memaksimalkan profit 

dengan tidak harus menyimpan persediaan sekuritas tersebut dalam jangka waktu 

yang lama. Berinvestasi dalam saham dengan tingkat likuiditas yang rendah dapat 

berisiko, karena terdapat kemungkinan investasi tersebut tidak dapat dicairkan 

kembali. Tinggi rendahnya frekuensi perdagangan saham terkait dengan seberapa 

besar volume saham yang diperdagangkan pada saat tertentu. 

 

2.6 Trading Volume Activity (TVA) 

Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu instrumen yang dapat 

digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap informasi melalui parameter 

pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar. Perhitungan trading volume 

activity (TVA) dilakukan dengan membandingkan jumlah saham perusahaan yang 

diperdagangkan dalam suatu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham 
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perusahaan tersebut yang beredar pada kurun waktu yang sama (Suryawijaya dan 

Setiawan, 1998). 

Menurut Francis (1992) dalam Lestari dan Subekti (2002), volume 

perdagangan saham merupakan indikator kuat lemahnya pasar. Jika volume 

perdagangan saham meningkat sejalan dengan pergerakan saham maka 

kemungkinan besar saham akan bertahan pada trend harga yang sedang berlaku. 

Sebaliknya, penurunan volume perdagangan dianggap sebagai indikator bahwa 

trend harga yang sedang berlaku akan berubah. 

Pendekatan trading volume activity (TVA) ini dapat juga untuk menguji 

hipotesis efisiensi pasar bentuk lemah (weak form). Hal ini karena pasar yang 

belum efisien atau efisien dalam bentuk lemah, perubahan harga belum bisa 

dengan segera mencerminkan informasi yang ada di pasar sehingga peneliti 

menggunakan pergerakan volume perdagangan saham untuk mengamati reaksi 

pasar modal. 

 

2.7 Right Issue 

2.7.1 Pengertian Right Issue 

Menurut Sunariyah (2004:150) right issue adalah kegiatan penawaran 

umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Penawaran umum berarti 

memberikan tawaran kepada publik untuk membeli saham, sedangkan makna 

terbatas adalah bahwa penawaran umum ditujukan kepada pemegang saham lama. 
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Jadi, kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah penerbitan hak memegang 

saham terlebih dahulu atau biasa disebut dengan right.  

Dalam right issue, biasanya setiap pemilik satu lembar saham lama akan 

diberikan hak untuk membeli satu lembar saham baru kepada mereka kemudian 

dibagikan bukti right sesuai jumlah saham yang mereka miliki. Setelah penerbitan 

right, jumlah lembar saham baru akan meningkat sedangkan jumlah dana yang 

disetor tidak sama dengan nilai saham lama dan sebagai akibatnya harga saham 

akan mengalami penurunan (Husnan, 1996:351). 

Menurut Budiarto dan Baridwan (1999), right issue dapat diartikan 

sebagai hak bagi pemegang saham lama untuk membeli saham baru yang 

dikeluarkan atau ditawarkan oleh emiten. Saham baru ini biasanya ditawarkan 

dengan harga lebih rendah dari harga pasar dan merupakan suatu upaya yang 

dilakukan emiten untuk menghemat biaya emisi dan untuk menambah jumlah 

saham yang beredar.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:135), dengan dilakukannya right 

issue maka saham perusahaan yang beredar akan bertambah. Penambahan saham 

ini akan berdampak pada proporsi kepemilikan saham lama apabila pemilik tidak 

melakukan konversi rights-nya, pemodal akan mengalami dilusi yaitu penurunan 

prosentase kepemilikan saham. Harga saham perusahaan secara teoritis akan 

mengalami penurunan, hal ini terjadi karena harga pelaksanaan emisi right lebih 

rendah daripada harga pasar.  

Menurut Ghozali dan Solichin (2003) terdapat dua alasan bagi perusahaan 

menerbitkan saham baru (right issue), yaitu dengan penerbitan saham baru (right 
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issue) dapat mengurangi biaya karena emiten tidak harus membayar fee untuk jasa 

penjamin (underwriter) dan penerbitan saham baru (right issue) menyebabkan 

jumlah saham perusahaan bertambah sehingga diharapkan dengan langkah 

tersebut akan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan, yang artinya 

meningkatkan likuiditas saham. 

Menurut Sunariyah (2004:115), right issue sebagai salah satu cara yang 

dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana, memiliki beberapa kelebihan 

dan kekurangan. Kelebihan right issue diantaranya: 

1. Biaya emisi right issue lebih kecil dibandingkan dengan IPO. 

2. Kontrak sekuritas dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

3. Waktu kontrak fleksibel, pada saat perusahaan melakukan emisi efek bisa 

dinegosiasikan. 

Sedangkan kekurangan right issue diantaranya: 

1. Investor kesulitan menjual saham tersebut apabila suatu saat bermaksud 

menjualnya. 

2. Sebelum kontrak dibuat, diperlukan penyelidikan terhadap perusahaan yang 

bersangkutan. 

3. Bagi emiten, pembayaran dividen akan lebih tinggi dibandingkan dengan 

tingkat dividen emisi umum. 

Menurut Horne (2001:570) para pemegang saham saat ini (existing 

shareholders) memiliki tiga pilihan atas bukti right yang dimiliki, yaitu: 

1. Melaksanakan haknya (exercise right), artinya mereka membeli saham yang 

menjadi haknya. 
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2. Menjual haknya kepada pihak lain, artinya bukti right yang diterima dijual 

kepada pihak lain di bursa atau di luar bursa. 

3. Tidak menggunakan haknya, artinya pemegang saham tidak membeli baru 

ataupun menjual bukti right yang dimilikinya ke pihak lain hingga batas 

waktu berakhir. Pilihan ini tidak bijaksana dan kurang tepat karena bukti right 

memiliki nilai. 

 

2.7.2 Hal-hal yang Berkaitan Dengan Right Issue 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:134), terdapat beberapa hal 

penting yang berkaitan dengan right issue yaitu waktu dan harga, diantaranya : 

1. Cum-date  

Cum-date merupakan tanggal terakhir di mana seorang investor dapat 

meregistrasikan sahamnya untuk mendapatkan hak corporate action. Bila 

investor melakukan pembelian di periode cum-right, maka mereka akan 

mendapatkan saham yang masih ada hak atas bukti right yang akan segera 

didistribusikan. 

2. Ex-date 

Ex-date merupakan tanggal di mana investor sudah tidak mempunyai hak 

akan suatu corporate action. Jadi, apabila investor melakukan pembelian 

pada masa ex-date, maka investor tidak akan mendapatkan hak atas right. 

3. DPS-date 

DPS-date merupakan tanggal di mana daftar pemegang saham yang 

berhak akan suatu corporate action (right issue) diumumkan. 



30 
 

 
 

4. Tanggal pelaksanaan dan akhir right 

Tanggal ini merupakan tanggal di mana periode right tersebut dicatat di 

bursa dan kapan berakhirnya. 

5. Allotment-date  

Allotment-date merupakan tanggal yang digunakan untuk menentukan 

jatah investor yang mendapatkan right dan berapa besar tambahan saham 

baru akibat right. 

6. Effective-date 

Effective-date merupakan tanggal di mana pernyataan pendaftaran telah 

efektif setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan 

pada saat prospektus final diterbitkan. 

7. Listing date  

Listing-date merupakan tanggal di mana penambahan saham akibat right 

issue tersebut didaftarkan di bursa efek. 

Sementara harga pelaksanaan, merupakan harga pelaksanaan yang harus 

dibayar oleh investor untuk mengkonversi right-nya ke dalam bentuk saham. 

Umumnya harga pelaksanaan right issue besarnya di bawah harga saham yang ada 

di pasar. Hal ini dimungkinkan sebagai suatu daya tarik agar investor mau 

membelinya. 

Menurut Sunariyah (2004:150) harga teoritis saham setelah right issue 

harus dihitung, karena harga ini harus mengadakan penyesuaian sehubungan 

dengan penambahan saham baru akibat right issue. Penambahan saham baru 

inilah yang menyebabkan dilusi kepemilikan saham, sehingga secara otomatis 
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harganya akan mengalami penyesuaian juga. Perhitungan harga teoritis yang 

diakibatkan oleh penawaran terbatas dengan rasio r:s (sejumlah (r) saham lama  

mendapatkan hak untuk membeli sejumlah (s) saham baru) dan harga pelaksanaan 

(HP) adalah sebagai berikut: 

HT = (   )+(   )
( )   

Dimana: 

HT  = Harga Teoritis 

HAC = Harga pada saat cum 

HP = Harga Pelaksanaan hak (exercise price), yaitu harga yang telah 

ditetapkan emiten untuk membeli satu saham baru 

r = jumlah saham lama 

s = jumlah saham baru 

 

2.8 Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis 

Pengumuman penerbitan saham baru (right issue) yang dilakukan oleh 

perusahaan, secara teoritis dan empiris telah menyebabkan harga saham bereaksi 

secara negatif. Hal ini merupakan kejadian yang diakibatkan oleh risiko sistematis 

(systematic risk). Beberapa temuan empiris tersebut diantaranya dilakukan oleh: 

Scholes (1972), Marsh (1979), Asquith dan Mullins (1986), Masulis dan Korwar 

(1986), Myers dan Majluf (1984), Barclay dan Litzenberger (1988), Mikkelson 

dan Partch (1986), dan Kothare (1997). Temuan empiris tersebut menunjukkan 

bahwa nilai pasar perusahaan turun sampai sekitar 3% pada saat pengumuman 

penambahan saham baru (Budiarto dan Baridwan, 1999). 
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Beberapa temuan empiris tersebut di atas konsisten dengan model 

signaling theory yang mengasumsikan adanya informasi asimetri diantara 

berbagai partisipan di pasar modal. Model tersebut 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 yang akan datang, khususnya jika dana dari right 

issue akan digunakan untuk tujuan perluasan investasi yang mempunyai nilai 

sekarang bersih (net present value) nol atau negatif. Harga saham setelah right 

issue secara teoritis akan mengalami penurunan. Hal ini wajar karena harga 

pelaksanaan right issue selalu lebih rendah dari harga pasar (Budiarto dan 

Baridwan, 1999). 

Myers dan Majluf (1984) dalam Budiarto dan Baridwan (1999) 

memprediksi bahwa harga pasar saham akan direspon secara tidak 

menguntungkan oleh pelaku pasar terhadap adanya informasi pengumuman right 

issue, karena pelaku pasar mengasumsikan bahwa manajer akan mendapatkan 

insentif untuk menerbitkan tambahan saham baru yang mereka percaya nilainya 

terlalu tinggi (overvalued). Tetapi penurunan harga pasar saham dengan adanya 

pengumuman right issue berdasarkan bukti-bukti empiris tersebut di atas 

ditemukan tidak signifikan. Penurunan harga pasar saham hanya berkisar antara 2-

3% dan setelah itu terjadi koreksi kenaikan harga pasar saham kembali pada posisi 

awal sebelum adanya pengumuman. Penurunan harga pasar saham ini secara 

teoritis akan berdampak pada return yang diperoleh oleh pelaku pasar. Namun hal 
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ini tidak berlangsung lama karena harga pasar saham akan kembali ke posisi 

semula seperti sebelum adanya pengumuman right issue. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999) yang 

meneliti 50 perusahaan publik yang melakukan right issue di Bursa Efek Jakarta 

pada tahun 1994-1996 menghasilkan perbedaan return saham yang signifikan 

pada hari pengumuman dengan return saham pada hari sebelum pengumuman, 

namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hari setelah 

pengumuman. Penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris kandungan 

informasi dari pengumuman penerbitan saham baru (right issue). Apakah 

peristiwa tersebut memiliki kandungan informasi yang cukup kuat untuk membuat 

pasar bereaksi yang ditunjukkan dengan perubahan harga saham dari sekuritas 

yang bersangkutan. Reaksi ini biasanya akan diukur dengan return atau dengan 

menggunakan abnormal return (Hartono, 2007:411) dan trading volume activity 

sebagai nilai perubahan volume perdagangan saham. Jika suatu peristiwa 

memiliki kandungan informasi maka akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Namun apabila suatu peristiwa tidak memiliki kandungan informasi maka 

tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar. 

Scholes (1972) dalam Budiarto dan Baridwan (1999) melakukan penelitian 

pertama kali tentang right issue dengan menggunakan model pasar untuk menguji 

696 sampel perusahaan yang melakukan right issue di New York Stock Exchange 

(NYSE) antara tahun 1926 dan 1966. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa tingkat abnormal return dalam bulan sebelum tanggal pengumuman right 
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issue mencapai rata-rata 0,3 persen dan satu bulan setelah tanggal pengumuman 

right issue tidak ditemukan lagi adanya abnormal return. 

Smith (1997) dalam Kurniawati dan Winarso (2005) melakukan penelitian 

mengenai reaksi pasar yang ditunjukkan dengan harga saham terhadap 

pengumuman right issue. Sampel yang digunakan adalah 835 perusahaan yang 

melakukan right issue pada tahun 1926 sampai 1975. Sampel merupakan 

perusahaan yang listing di New York Stock Exchange (NYSE). Penelitian  yang 

dilakukan menunjukkan bahwa pada saat sebelum melakukan pengumuman right 

issue, pasar melakukan reaksi yang ditandai dengan tidak adanya abnormal 

return. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman right issue dianggap sebagai 

sinyal negatif sehingga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Miller dan 

Rock (1985) mengenai negative information effect. Hal ini didukung pula dengan 

tidak adanya abnormal return setelah pengumuman right issue. 

Goyal et al. (1994) dalam Kurniawati dan Winarso (2005) melakukan 

penelitian mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman right issue di Jepang 

dengan mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan yang listing di TSE. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi abnormal return yang signifikan 

terhadap saham perusahaan yang melakukan right issue.  

Sementara penelitian mengenai right issue yang dilakukan oleh 

Kurniawati dan Winarso (2005) dengan menguji 34 perusahan publik di Indonesia 

yang melakukan right issue tahun 1992-1997 menunjukkan hasil bahwa rata-rata 

abnormal return pada periode sebelum pengumuman right issue lebih tinggi 

daripada rata-rata abnormal return setelah pengumuman right issue. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa sebagian para pelaku pasar yakni (calon) investor telah 

menerima asimetri informasi, dimana mereka telah mendapatkan informasi yang 

baik/menguntungkan dari perusahaan emiten yang melakukan right issue tersebut. 

Berdasarkan pada teori-teori yang relevan dan hasil-hasil penelitian 

terdahulu, maka hipotesis pertama dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat perbedaan abnormal return saham pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

Kebijakan right issue merupakan upaya yang dilakukan emiten untuk 

menambah jumlah saham yang beredar serta menghemat biaya emisi saham. Jadi 

dengan dilakukannya right issue, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam 

persentase yang lebih kecil daripada jumlah lembar saham yang beredar. Karena 

biasanya penerbitan saham baru (right issue) ditawarkan dengan harga yang lebih 

rendah dari harga pasar. Penambahan jumlah saham di pasar seperti ini 

diharapkan akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau 

dengan kata lain akan meningkatkan likuiditas saham. 

Asumsi utama dalam teori sinyal adalah bahwa manajemen mempunyai 

informasi yang akurat tentang nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor 

luar, dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan insentif 

yang diharapkannya. Dalam kondisi demikian dapat terjadi asimetri informasi 

apabila manajemen tidak secara penuh mengungkapkan informasi mengenai nilai 

perusahaan ke pasar. Pasar akan merespon semua informasi yang dikeluarkan oleh 

manajemen sebagai suatu sinyal terhadap adanya even tertentu yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan yang tercermin dari perubahan harga saham dan 
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volume perdagangan. Sebagai implikasi bahwa dengan adanya pengumuman dari 

perusahaan untuk menambah jumlah lembar saham baru yang beredar (right 

issue) akan direspon pasar sebagai suatu sinyal yang menyampaikan adanya 

informasi yang dikeluarkan pihak manajemen yang selanjutnya akan 

mempengaruhi nilai saham perusahaan dan aktivitas perdagangan saham 

(Budiarto dan Baridwan, 1999). 

Sheehan dkk. (1997) dalam Budiarto dan Baridwan (1999) melakukan 

pengujian terhadap perilaku perdagangan saham di seputar hari pengumuman 

right issue yang menemukan bahwa terjadi peningkatan volume perdagangan 

saham secara signifikan pada hari pengumuman right issue dibandingkan volume 

perdagangan sebelum hari pengumuman right issue. Peningkatan volume 

perdagangan tersebut mengindikasikan bahwa adanya pengumuman right issue 

mempunyai kandungan informasi yang menyebabkan terjadinya perbedaan 

preferensi investor yang tercermin dalam perubahan aktivitas volume 

perdagangan saham tersebut. 

Di Indonesia, penelitian Budiarto dan Baridwan (1999) mengenai 

pengaruh pengumuman penambahan saham baru (right issue) terhadap likuiduitas 

saham yang diukur dengan aktivitas volume perdagangan saham dilakukan di 

Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini menemukan bukti bahwa apabila peristiwa 

penerbitan right issue bersifat informative, maka akan mempengaruhi investor 

dalam mengambil keputusan investasi. Dan hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat likuiditas saham 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 
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Berdasarkan teori-teori yang relevan dan hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya maka hipotesis kedua dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H2: Terdapat perbedaan Trading Volume Activity (TVA) pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman right issue. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metodologi studi peristiwa 

(event study). Menurut Hartono (2007:410), studi peristiwa (event study) adalah 

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

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study juga dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu 

pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat. 

Event study digunakan untuk menguji kandungan informasi dari suatu 

pengumuman dan melihat reaksi pasar dari suatu pengumuman tersebut. Jika 

pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan akan bereaksi pada saat 

pengumuman itu diterima oleh pasar (Hartono, 2007:410). Di dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan peristiwa pengumuman right issue yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai even yang 

akan diteliti.  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang listing di Bursa Efek Indonesia yang mengumumkan right issue antara tahun 

2005-2007. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 



39 
 

 
 

pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling) dengan teknik pemilihan 

sampel berdasarkan pertimbangan (judgement sampling), yaitu pemilihan sampel 

secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan 

pertimbangan atau kriteria tertentu yang umumnya disesuaikan dengan tujuan atau 

masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:131). Penentuan kriteria-

kriteria sampel dilakukan untuk menghindari adanya miss spesifikasi yang akan 

mempengaruhi hasil penelitian. 

Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam pemilihan sampel 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang mengumumkan right issue tidak melakukan aksi 

korporasi (corporate action) lain seperti: 

stock split, warrant, dividen saham, saham bonus, dan lain-lain selama 

periode jendela (event window) 

2. Perusahaan tidak mengalami delisting setelah melakukan pengumuman 

right issue 

3. Perusahaan memiliki data yang dibutuhkan untuk penelitian secara 

lengkap 

 

3.3 Sumber dan Metode Pengumpulan Data 

Salah satu faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan 

metode pengumpulan data adalah sumber data. Dalam penelitian ini, sumber data 

yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara 
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(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 

2002:147). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga 

saham harian, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian, volume 

perdagangan saham dan tanggal pengumuman right issue. Data sekunder tersebut 

berasal dari berbagai berbagai sumber yang meliputi: data nama perusahaan yang 

mengumumkan right issue yang berasal dari Fack Book tahun 2005-2007. Data 

harga saham harian, IHSG dan volume perdagangan saham dari database pojok 

BEI yang diakses melalui sarana komputer FE UB, IDX Statistik dan Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD) tahun 2005-2007. 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode 

pengumpulan data sekunder yang diperoleh secara langsung melalui media 

perantara yang berupa data historis dan kemudian digunakan sebagai bahan 

penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). 

 

3.4 Periode Estimasi dan Periode Jendela (Window Period) 

Periode estimasi merupakan rentang waktu yang dipakai untuk 

meramalkan tingkat hasil yang diharapkan (expected return) dari saham-saham 

perusahaan sampel. Tujuan penetapan periode estimasi adalah untuk 

memperkirakan besarnya return perdagangan normal yang nantinya akan 
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digunakan dalam perhitungan abnormal return. Lama periode estimasi yang 

umum digunakan untuk data harian adalah berkisar dari 100 hari sampai 250 hari 

atau selama setahun untuk hari-hari perdagangan dikurangi periode jendela, 

sedangkan untuk data bulanan periode estimasi yang digunakan berkisar antara 24 

bulan sampai 60 bulan. Periode estimasi pada penelitian ini ditetapkan selama 100 

hari bursa. 

Periode pengamatan atau periode jendela dalam penelitian ini adalah 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah tanggal pengumuman right issue. Hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari efek pengganggu (confounding effect) seperti 

pengumuman saham bonus, dividen, merger dan akuisisi, stock split, dan 

penerbitan laporan keuangan yang dapat menyebabkan bias pada hasil penelitian 

nantinya. Periode jendela sebagai periode pengamatan merupakan periode yang 

akan dihitung nilai abnormal return, dan trading volume activity (TVA)-nya. 

Event window yang digunakan dalam penelitian ini selama 11 hari yaitu 5 hari 

sebelum pengumuman (t-5), pada saat pengumuman (t-0), dan 5 hari setelah 

pengumuman (t+5) right issue. Periode estimasi ditetapkan selama 100 hari (t-5 

s/d t-105). 

 

3.5 Identifikasi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kandungan informasi atas 

pengumuman right issue dan pengujian ketepatan reaksi pasar terhadap 

pengumuman tersebut. Pengujian keduanya menggunakan ukuran (proksi) 

average abnormal return sebagai ukuran tingkat keuntungan saham dan trading 
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volume activity (TVA) sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat likuiditas saham 

di pasar. Average abnormal return merupakan rata-rata abnormal return seluruh 

sekuritas untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. Abnormal return adalah selisih 

antara return realisasi masing-masing saham dengan return ekspektasi masing-

masing saham. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan variabel yang akan 

diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung return saham (Rit) aktual individual (actual return) yang 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

Rit = return realisasi saham perusahaan i pada waktu t 

Pt = harga saham perusahaan pada periode t 

Pt-1 = harga saham perusahaan pada periode t-1 

2. Menghitung return ekspektasi (expected return) dengan menggunakan model 

pasar (market model) yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk 

model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi 

dan (2) menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan 

teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan: 

 

Dimana: 

Rit  = return realisasi sekuritas i pada periode estimasi ke-t 

αi   = intercept untuk sekuritas i 

Rit =  

1. Rit = αi + βi . RMt + εit 
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βi  = koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas i 

RMt  = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-t yang dapat 

dihitung dengan rumus: 

 

 dengan IHSG adalah Indeks Harga Saham Gabungan 

εit = error 

Dari hasil regresi tersebut akan menghasilkan estimasi αi dan βi yang disebut 

i dan i yang akan digunakan untuk menghitung expected return saham pada 

suatu hari dalam periode yang ditentukan (periode jendela). Expected return 

untuk saham i pada tanggal ke-t dapat diukur dengan menggunakan 

persamaan: 

 

Dimana: 

E[Rit] = expected return saham i pada periode ke-t 

i  = expected alpha 

i  = expected beta pasar 

Mt = return pasar pada periode ke-t 

3. Menghitung abnormal return masing-masing saham yang didapatkan dari 

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. 

Untuk menghitung abnormal return akan digunakan pendekatan market model 

method (metode model pasar) yang dirumuskan: 

ARit = Rit – E[Rit] 

2.   it] = + i . Mt + εit 
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Dimana: 

ARit = abnormal return sekuritas ke i pada periode ke-t 

Rit  = return actual sekuritas ke i pada periode ke-t 

it] = expected return sekuritas ke i pada periode ke-t 

Perhitungan abnormal return menggunakan model pasar dikarenakan 

penggunaan model pasar ini dapat menaikkan power of test (kemampuan 

mendeteksi) secara lebih baik. 

4. Average Abnormal Return (AAR) digunakan untuk mengukur seberapa besar 

perubahan abnormal return setelah ada pengumuman right issue yang 

dihitung rata-ratanya sepanjang periode jendela sebagai berikut: 

 

Dimana: 

AARt = average abnormal return seluruh sampel pada periode ke-t 

it  = abnormal return saham i pada periode ke-t 

N  = jumlah sampel yang digunakan 

Untuk menghitung signifikansi AAR, digunakan statistik t. 

    

 

Dimana: 

S (AAR) = standar deviasi dari AAR, yang dihitung dengan rumus: 

 

 

 dengan N = jumlah sampel yang digunakan. 
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5. Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) merupakan kumulasi dari AAR 

pada periode yang diamati (periode jendela) atau penjumlahan dari abnormal 

return dibagi dengan jumlah sampel (N). CAAR dapat dihitung dengan rumus: 

 

Dimana: 

CAARt = cumulative average abnormal return dari seluruh sampel pada 

periode jendela (t-5 s/d t+5) 

AARt  = average abnormal return dari seluruh sampel pada periode ke-t 

Tingkat signifikansi CAAR diuji dengan menggunakan statistik t. 

 

Dimana: 

S(AAR) = standar deviasi dari AAR, yang dihitung dengan rumus: 

S (AAR) =  2 (N – 1) -1]1/2 N -1/2 

T = jumlah hari pengamatan 

6. Menghitung likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity 

(TVA) yang digunakan untuk melihat apakah preferensi investor secara 

individual menilai pengumuman right issue sebagai sinyal positif atau sinyal 

negatif untuk membuat keputusan perdagangan saham di atas keputusan 

perdagangan saham yang normal. TVA dapat dirumuskan sebagai berikut 

(George Foster, 1986:373) dalam Budiarto dan Baridwan (1999): 
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Setelah TVA masing-masing saham diketahui, kemudian dihitung rata-rata 

volume perdagangan untuk seluruh sampel dengan rumus sebagai berikut: 

  TVA = ∑ =1  

 

3.6 Koreksi terhadap beta 

 Beta merupakan suatu pengukur volatilitas return saham atau portofolio 

terhadap return pasar. Volatilitas sendiri dapat didefinisikan sebagai fluktuasi dari 

return-return sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu tertentu. Jika 

fluktuasi return-return sekuritas atau portofolio secara statistik mengikuti fluktuasi 

dari return-return pasar, maka beta dari sekuritas atau portofolio tersebut 

dikatakan bernilai 1. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika return pasar 

mengalami paerubahan sebesar x%, maka return sekuritas atau portofolio 

bersangkutan juga akan berubah sebesar x% (Hartono, 2007:266). 

Beta sebagai pengukur volatilitas mengukur hubungan antara return saham 

atau return portofolio dengan return pasar pada periode yang sama, yaitu periode 

ke-t. Perhitungan beta akan menjadi bias jika kedua periode tersebut tidak sinkron, 

yaitu jika periode return pasar adalah periode ke-t sementara periode return saham 

bukan periode ke-t, misalnya periode ke t-1. Ketidaksamaan waktu antara return 

saham dengan return pasar disebabkan oleh perdagangan yang tidak sinkron (non-

synchronous trading). Perdagangan yang tidak sinkron ini sering ditemukan pada 

pasar modal yang sedang berkembang di mana transaksi perdagangannya masih 

tipis atau jarang terjadi (thin market) dan terjadi karena beberapa saham tidak 

mengalami perdagangan untuk beberapa waktu, sehingga harga suatu saham pada 
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periode tertentu sebenarnya merupakan harga saham pada periode sebelumnya 

(Hartono, 2007:300). 

Berdasarkan kondisi Bursa Efek Indonesia yang masih tergolong ke dalam 

pasar modal yang sedang berkembang, maka dalam menghitung return ekspektasi 

dengan menggunakan model pasar perlu dilakukan koreksi terhadap beta. Hal ini 

dikarenakan beta yang dihitung dengan menggunakan data dari pasar yang tipis 

merupakan beta yang bias. Apabila beta yang bias tetap dipakai dalam penelitian, 

maka hasil penelitian juga sangat mungkin menjadi bias. Metode yang digunakan 

untuk koreksi beta dalam penelitian ini adalah metode Fowler dan Rorke. Metode 

ini dianggap metode yang paling mampu untuk mengoreksi bias yang terjadi. 

Penelitian ini menggunakan metode korekasi beta Fowler dan Rorke dengan 4 lag 

dan 4 lead. Langkah-langkah yang diambil untuk melakukan koreksi beta dengan 

4 lag dan 4 lead adalah sebagai berikut: 

a. Mengoperasikan persamaan regresi berganda sebagai berikut : 

 

 

Dimana: 

Rit = return saham i pada periode ke-t 

 = beta saham I pada periode ke-t 

RMt = return indeks pasar pada periode ke-t 

b. Mengoperasikan persamaan regresi berganda untuk mendapatkan korelasi 

serial return indeks pasar dengan return indeks pasar periode sebelumnya 

sebagai berikut: 
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c. Menghitung bobot yang digunakan sebagai berikut: 

 

 

d. Menghitung beta koreksi sebagai berikut: 

 

 

3.7 Metode Analisis Data  

3.7.1 Uji Normalitas 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu akan dilakukan 

pengujian normalitas data. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi secara normal atau tidak. Fungsi pengujian suatu data dikategorikan 

sebagai data yang berdistribusi normal atau tidak adalah sebagai alat untuk 

membuat kesimpulan populasi berdasarkan data sampel. Uji normalitas terhadap 

data dilakukan dengan menggunakan program SPSS yaitu Kolmogorov Smirnov 

Goodness of Fit Test. Uji normalitas data menggunakan Kolmogorov Smirnov 

Goodness of Fit Test dengan membandingkan asymptotic Significance dengan α = 
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0,05. Dasar penarikan kesimpulan adalah data dikatakan berdistribusi normal 

apabila nilai asymptotic significance > 0,05 (Santoso, 2004:212). 

Pengujian normalitas ini selanjutnya akan digunakan untuk menentukan 

alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian.  

 

3.7.2 Pengujian Hipotesis 

Dari hasil uji kenormalan data, maka tahapan uji hipotesis yang diambil 

adalah sebagai berikut: 

1. Jika data berdistribusi normal maka teknik uji beda dua sampel berpasangan 

yang digunakan adalah paired sample t-Test yang merupakan uji statistik 

parametrik. Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah: 

a. Menentukan level of significance (α), yaitu sebesar 5% dengan derajat 

kebebasan (df) sebesar n-1. 

b. Membandingkan probabilitas (p) t-hitung dengan α = 5%. Penarikan 

kesimpulan pada uji ini didasarkan pada: 

- Apabila nilai probabilitas (p) < 0,05 maka H0 ditolak. 

- Apabila nilai probabilitas (p) > 0,05 maka H0 diterima. 

2. Jika data tidak berdistribusi normal, maka teknik uji beda dua sampel 

berpasangan yang digunakan adalah uji peringkat wilcoxon (wilcoxon signed 

rank test) yang merupakan uji statistik nonparametrik (Santoso, 2004:148). 

Langkah-langkah dalam pengujian ini adalah: 

a. Menentukan level of significance (α), yaitu sebesar 5% dengan derajat 

kebebasan (df) sebesar n-1. 
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b. Membandingkan probabilitas (p) z-hitung dengan α = 5%. Penarikan 

kesimpulan pada uji ini didasarkan pada: 

- Apabila nilai probabilitas (p) < 0,05 maka H0 ditolak. 

- Apabila nilai probabilitas (p) > 0,05 maka H0 diterima. 

 

3.7.2.1 Uji Hipotesis Pertama 

Analisis ini untuk menguji hipotesis pertama tentang perbedaan perubahan 

abnormal return yang dibandingkan antara periode sebelum dengan sesudah 

pengumuman right issue. Jika ada perbedaan yang signifikan berarti terdapat 

pengaruh pengumuman right issue terhadap abnormal return. Langkah-langkah 

perhitungan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Hipotesis 1 

H0 : ARa = ARb 

H1 : ARa ≠ ARb 

 Dimana: 

ARa  = Abnormal return dari saham-saham sampel sebelum 

pengumuman right issue 

ARb = Abnormal return dari saham-saham sampel sesudah 

pengumuman right issue 

H0 (hipotesis nol) merupakan kondisi dimana nilai abnormal return 

dari saham-saham sampel sebelum pengumuman right issue sama dengan 

nilai abnormal return dari saham-saham sampel setelah pengumuman 

right issue. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan 
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yang signifikan antara nilai abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. 

H1 (hipotesis satu) merupakan kondisi dimana nilai abnormal 

return dari saham-saham sampel sebelum pengumuman right issue 

berbeda dengan nilai abnormal return dari saham-saham sampel setelah 

pengumuman right issue. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

2. Pengujian statistik dengan media program SPSS versi 16.0 dengan tingkat 

signifikansi (α) = 0,05 

3. Kriteria pengujian hipotesis 

 Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima 

 Jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak 

 

3.7.2.2 Uji Hipotesis Kedua 

Analisis ini untuk menguji hipotesis kedua tentang perubahan likuiditas 

karena adanya pengumuman right issue yang diukur dengan indikator trading 

volume activity (TVA). Jika ada perbedaan yang signifikan berarti terdapat 

pengaruh pengumuman right issue terhadap likuiditas. Langkah-langkah 

perhitungan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan Hipotesis 2 

H0 : TVAa = TVAb 

H1 : TVAa ≠ TVAb 
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Dimana: 

TVAa  = trading volume activity dari saham-saham sampel sebelum 

pengumuman right issue 

TVAb  = trading volume activity dari saham-saham sampel sesudah 

pengumuman right issue 

H0 (hipotesis nol) merupakan kondisi dimana nilai trading volume 

activity dari saham-saham sampel sebelum pengumuman right issue sama 

dengan nilai trading volume activity dari saham-saham sampel setelah 

pengumuman right issue. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai trading volume activity 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 

H1 (hipotesis satu) merupakan kondisi dimana nilai trading volume 

activity dari saham-saham sampel sebelum pengumuman right issue 

berbeda dengan nilai trading volume activity dari saham-saham sampel 

setelah pengumuman right issue. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara nilai trading volume activity sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

2. Pengujian statistik dengan media program SPSS versi 16.0 dengan tingkat 

signifikansi (α)  = 0,05 

3. Kriteria pengujian hipotesis 

 Jika nilai sig. > 0,05 maka H0 diterima 

 Jika nilai sig. < 0,05 maka H0 ditolak 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Populasi dan Sampel 

Hasil dari penentuan populasi dan pengambilan sampel yang telah 

dilakukan sesuai dengan kriteria pengambilan sampel mendapatkan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 
Distribusi Sampel Penelitian 

 Jumlah 
Populasi: 

Perusahaan yang melakukan right issue antara tahun 2005-2007 53 
Kriteria Sampling: 

1. Perusahaan yang melakukan aksi korporasi lain (16) 
2. Perusahaan yang mengalami delisting 0 
3. Perusahaan yang memiliki data yang tidak lengkap (3) 

Total Sampel Penelitian 34 
 

Total populasi penelitian berjumlah 53 perusahaan yang melakukan right 

issue antara tahun 2005-2007. Dari jumlah total 53 perusahaan, didapatkan 

sejumlah 34 perusahaan sebagai sampel. Jumlah sampel tersebut didapatkan 

dengan metode pemilihan sampel bertujuan (purposive sampling) dengan teknik 

pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan (judgement sampling) yang 

selanjutnya dilakukan penentuan berdasarkan kriteria sampel terhadap populasi 

tersebut. Berdasarkan kriteria sampel diketahui bahwa terdapat 16 perusahaan 

yang melakukan aksi korporasi lain dengan mengeluarkan right issue dengan 

disertai penerbitan warrant, tidak ada perusahaan yang ter-delisting, dan terdapat 

3 perusahaan dengan data tidak lengkap. 
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4.2 Hasil Perhitungan Statistik Deskriptif 

4.2.1 Analisis Abnormal Return Saham 

Abnormal return merupakan selisih dari return aktual atau return 

sebenarnya yang didapatkan oleh investor (actual return) dengan return yang 

diharapkan oleh investor (expected return). Abnormal return dapat digunakan 

untuk menguji kandungan informasi dari suatu peristiwa. Jika suatu peristiwa 

memiliki kandungan informasi maka akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Namun apabila suatu peristiwa tidak mempunyai kandungan informasi 

maka tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar. 

Di dalam penelitian ini abnormal return dihitung dengan menggunakan 

pendekatan model pasar (market model). Perhitungan abnormal return dengan 

menggunakan model pasar dikarenakan penggunaan model pasar ini dapat 

menaikkan kemampuan mendeteksi (power of test) secara lebih baik.  

Berikut adalah rata-rata abnormal return semua sampel selama periode 

sebelum dan sesudah right issue: 

Tabel 4.2 
Hasil Perhitungan Statistik Rata-Rata Abnormal Return 
Periode Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue 

Periode Minimum Maksimum Rata-Rata Standar Deviasi 
Sebelum Right Issue -0.00717 0.01265 0.000393529 0.003547634 
Sesudah Right Issue -0.07006 0.14437 0.000266176 0.028545524 

Sumber: BEI (data diolah) 

Tabel 4.2 di atas menyajikan rata-rata abnormal return untuk seluruh 

sampel penelitian selama periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue 

yang menunjukkan bahwa rata-rata abnormal return sebelum pengumuman right 

issue (periode -5 sampai -1) sebesar 0.000393529 dan rata-rata abnormal return 
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sesudah pengumuman right issue (periode +1 sampai +5) sebesar 0.000266176. 

Pada periode sebelum pengumuman right issue nilai minimum abnormal return 

sebesar -0.00717 dan nilai maksimum sebesar 0.01265, sedangkan pada periode 

sesudah pengumuman right issue nilai minimum abnormal return diketahui 

sebesar -0.07006 dan nilai maksimumnya sebesar 0.14437.  

Dari hasil perhitungan statistik di atas menunjukkan bahwa rata-rata 

abnormal return pada periode sebelum pengumuman dan sesudah pengumuman 

right issue bernilai positif. Hal ini mengindikasikan bahwa pengumuman right 

issue yang dilakukan oleh emiten memiliki kandungan informasi yang cukup 

untuk membuat investor mendapatkan keuntungan tidak normal (abnormal 

return).  

Pada periode sebelum pengumuman right issue, rata-rata abnormal return 

bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata abnormal return sesudah 

pengumuman right issue. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai 

pengumuman right issue yang akan dikeluarkan oleh emiten telah tersebar ke 

pasar dan bisa diserap oleh sebagian pelaku pasar sehingga mendapatkan 

keuntungan luar biasa. Berikut akan disajikan perubahan besarnya rata-rata 

abnormal return saham harian selama periode 11 hari pengamatan. 
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Tabel 4.3 
Rata-Rata Abnormal Return Periode 11 Hari Pengamatan 

Hari Sampel Minimum Maksimum Rata-Rata Abnormal Return 
-5 34 -0.05158 0.01623 -0.001120000 
-4 34 -0.01688 0.06669 0.003377059 
-3 34 -0.02130 0.01294 0.000499118 
-2 34 -0.01172 0.02104 0.000642059 
-1 34 -0.03707 0.01250 -0.001433529 
0 34 -0.00850 0.04201 0.000814118 
1 34 -0.01912 0.01917 -0.001134118 
2 34 -0.05395 0.00752 -0.002214118 
3 34 -0.05803 0.72526 0.019512059 
4 34 -0.37941 0.05488 -0.015489118 
5 34 -0.03455 0.06797 0.000659412 

Sumber: BEI (data diolah) 

Rata-rata abnormal return saham harian pada periode 11 hari pengamatan 

dalam Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada periode 5 hari sebelum pengumuman 

right issue menghasilkan nilai rata-rata abnormal return negatif, baru pada 

periode 4 sampai 2 hari sebelum pengumuman right issue terjadi perubahan nilai 

rata-rata abnormal return yang bernilai positif. Hal ini mungkin terjadi karena 

investor mampu menyerap informasi yang terkandung dalam pengumuman right 

isssue sebelum hari pengumuman right issue tersebut. Pada periode 1 hari 

sebelum pengumuman rata-rata abnormal return mengalami penurunan dan 

bernilai negatif. Selanjutnya pada hari pengumuman right issue, rata-rata 

abnormal return kembali mengalami kenaikan dan bernilai positif.  

Selanjutnya rata-rata abnormal return terus mengalami penurunan sampai 

pada periode 2 hari setelah dilakukannya pengumuman right issue. Pada periode 3 

hari setelah pengumuman right issue, rata-rata abnormal return mengalami 

kenaikan tajam dan bernilai tertinggi selama periode 11 hari pengamatan. Hal ini 

mungkin dikarenakan oleh informasi right issue yang diprediksi investor sebagai 
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kabar baik (good news) karena dana dari right issue akan digunakan untuk 

ekspansi usaha dan investasi yang memiliki nilai sekarang bersih (NPV) nya 

positif yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan di masa mendatang.  

Berikut ini akan ditunjukkan dalam grafik besarnya perubahan rata-rata 

abnormal return saham harian selama periode 11 hari pengamatan: 

 

 

4.2.2 Analisis Trading Volume Activity (TVA) Saham 

Penelitian ini juga membuktikan secara empiris apakah pengumuman right 

issue berpengaruh terhadap likuiditas saham yang diukur dengan trading volume 

activity (TVA). Berikut adalah rata-rata trading volume activity (TVA) semua 

perusahaan sampel pada periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue: 

Tabel 4.4 
Hasil Perhitungan Statistik Rata-Rata Trading Volume Activity (TVA) 

Periode Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue 
Periode Minimum Maksimum Rata-Rata Standar Deviasi 

Sebelum Right Issue 0.0 0.06224 0.0039529412 0.0116066513 
Sesudah Right Issue 0.0 0.07056 0.0072402941 0.0159820730 
Sumber: BEI (data diolah) 
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Tabel 4.4 di atas menyajikan hasil perhitungan statistik rata-rata trading 

volume activity (TVA) untuk seluruh sampel selama periode sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa rata-rata trading volume 

activity (TVA) sebelum pengumuman right issue (-5 sampai -1) sebesar 

0.0039529412, dan rata-rata trading volume activity (TVA) sesudah pengumuman 

right issue (+1 sampai +5) sebesar 0.0072402941. Nilai minimum trading volume 

activity (TVA) pada periode sebelum pengumuman right issue diketahui sebesar 

0.0 dengan nilai maksimum sebesar 0.06224, sedangkan nilai minimum trading 

volume activity (TVA) sesudah pengumuman right issue diketahui sebesar 0.0 

dengan nilai maksimum 0.07056. 

Hasil perhitungan statistik di atas menunjukkan bahwa rata-rata trading 

volume activity (TVA) pada periode sesudah pengumuman right issue lebih tinggi 

dari periode sebelum pengumuman right issue. Hal ini menunjukkan bahwa 

likuiditas saham yang diukur dengan trading volume activity (TVA) saham 

mengalami peningkatan justru pada saat sesudah pengumuman right issue. 

Perubahan trading volume activity (TVA) tersebut dapat diamati pada 

perubahan besarnya rata-rata trading volume activity (TVA) harian periode 

pengamatan 11 hari yang ditunjukkan pada Tabel 4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 
Rata-Rata Trading Volume Activity (TVA) Periode 11 Hari Pengamatan 

Hari Sampel Minimum Maksimum Rata-Rata TVA 
-5 34 0.0 0.06081 0.004156148 
-4 34 0.0 0.0692 0.005214137 
-3 34 0.0 0.05586 0.003295078 
-2 34 0.0 0.05586 0.003295078 
-1 34 0.0 0.06979 0.003806213 
0 34 0.0 0.09434 0.005258396 
1 34 0.0 0.19784 0.011780535 
2 34 0.0 0.08478 0.007745179 
3 34 0.0 0.06456 0.004408959 
4 34 0.0 0.06837 0.005576010 
5 34 0.0 0.07609 0.006689901 
Sumber: BEI (data diolah) 

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada periode 1 sampai 5 sebelum 

pengumuman right issue, nilai rata-rata trading volume activity (TVA) mengalami 

kenaikan dan penurunan yang nilainya relatif tidak terlalu berbeda. Sementara 

pada periode sesudah pengumuman right issue, terjadi kenaikan tertinggi pada 

periode 1 hari setelah pengumuman right issue. Untuk lebih memperjelas 

perubahan besarnya rata-rata trading volume activity (TVA) saham selama 11 hari 

periode pengamatan dapat dilihat dalam gambar di bawah ini: 
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4.3 Hasil Uji Normalitas 

Pengujian terhadap asumsi kenormalan data bertujuan untuk mengetahui 

alat uji statistik yang tepat, sesuai dengan karakteristik data. Pengujian dengan 

menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test disajikan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Normalitas 

No. Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 
1 Abnormal Return Sebelum 0.035 Tidak Normal 
2 Abnormal Return Sesudah 0.000 Tidak Normal 
3 TVA Sebelum 0.000 Tidak Normal 
4 TVA Sesudah 0.002 Tidak Normal 

Sumber: data diolah (lampiran) 

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 4.6 di atas, nilai asimptotic 

significance dari empat variabel yang diuji tidak lebih besar dari 0,05. 

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data semua variabel 

yang diuji tidak berdistribusi normal, maka dalam pengujian terhadap uji beda 2 
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rata-rata selanjutnya dilakukan dengan pengujian nonparametrik dengan alat uji 

wilcoxon signed rank test. 

 

4.4 Hasil Uji Beda 2 Rata-Rata Terhadap Abnormal Return dan TVA 

Pengujian terhadap Hipotesis 1 bertujuan untuk membuktikan adanya 

perbedaan tingkat abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue, sedangkan pengujian Hipotesis 2 bertujuan untuk 

membuktikan adanya perbedaan tingkat trading volume activity (TVA) saham 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Pengujian terhadap 

uji beda 2 rata-rata dilakukan dengan menggunakan alat uji statistik 

nonparametrik karena data dari kedua variabel abnormal return dan trading 

volume activity (TVA) tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian disajikan pada 

Tabel 4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Beda 2 Rata-Rata (Wilcoxon Signed Rank Test) 

No. Variabel Uji Hasil Pengujian p-Value Keterangan 
1 Abnormal Return Sebelum-Sesudah z = -1,249 0.212 Tidak 

Signifikan 
2 TVA Sebelum-Sesudah z = -2,727 0.006 Signifikan 

Sumber: data diolah (lampiran) 

 

4.4.1 Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap perbedaan abnormal return 

pada periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue diperoleh nilai z-

hitung sebesar -1,249 dengan kesalahan prediksi sebesar 21,2%. Berdasarkan hasil 

pengujian ini maka hipotesis 1 tidak dapat dibuktikan karena nilai (p) z-hitung di 
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atas 0,05 sehingga berada di daerah penerimaan H0 yang berarti tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara abnormal return pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

 

4.4.2 Hasil Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil pengujian statistik terhadap perbedaan trading volume 

activity (TVA) pada periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue 

diperoleh nilai z-hitung sebesar -2,727 dengan kesalahan prediksi sebesar 0,6%. 

Berdasarkan hasil pengujian ini maka hipotesis 2 dapat dibuktikan karena nilai (p) 

z-hitung di bawah 0,05 sehingga berada di daerah penerimaan H1 yang berarti 

terdapat perbedaan yang signifikan antara trading volume activity (TVA) pada 

periode sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 

 

4.5 Pembahasan 

Hasil pengujian statistik terhadap Hipotesis 1 menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. Hal ini mungkin disebabkan karena terjadi 

kebocoran informasi sebelum right issue diumumkan ke pasar sehingga informasi 

sudah tersebar secara luas ke kalangan investor. Hal tersebut menjadikan para 

investor bisa terlebih dahulu mengantisipasi adanya informasi pengumuman right 

issue yang dipublikasikan ke pasar sehingga informasi pengumuman right issue 

tersebut tidak mengubah preferensi investor terhadap keputusan investasinya 

karena investor beranggapan kalau informasi tersebut sudah kadaluarsa dan sudah 
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tidak bermanfaat lagi sehingga tidak dapat memberikan abnormal return kepada 

investor. 

Dari hasil analisis dalam penelitian ini yang dilakukan pada 34 perusahaan 

publik untuk tahun pengamatan 2005-2007 yang terdaftar di BEI, ditemukan 

bahwa informasi pengumuman right issue tidak menyebabkan adanya perbedaan 

abnormal return yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa informasi right 

issue mungkin tidak mempunyai kandungan informasi atau sinyal tertentu yang 

dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan transaksi di atas 

keputusan yang normal. Dengan demikian, dari hasil analisis secara statistik dapat 

disimpulkan bahwa informasi right issue tidak mempunyai kandungan informasi 

yang menyebabkan terjadinya perbedaan preferensi investor yang dicerminkan 

dalam perubahan harga saham yang berakibat pada perubahan abnormal return 

saham. 

Hasil pengujian Hipotesis 1 dari penelitian ini konsisten dengan penelitian 

empiris yang telah dilakukan diantaranya oleh: Smith (1977), Scholes (1972), 

dalam Kurniawati dan Winarso (2005) serta Budiarto dan Baridwan (1999) yang 

menemukan bukti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Tetapi 

hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Goyal, dkk (1994) yang melakukan penelitian mengenai reaksi pasar terhadap 

peristiwa right issue di Jepang yang mendapatkan hasil adanya abnormal return 

saham yang signifikan yang diterima oleh pelaku pasar. Hasil penelitian Goyal, 
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dkk (1994) ini bertentangan dengan teori negative information effect yang 

diungkapkan oleh Miller dan Rock (1985) dalam Kurniawati dan Winarso (2005).  

Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Goyal, dkk (1994) mungkin terjadi karena kondisi pasar modal di Indonesia 

berbeda dengan kondisi pasar modal di luar negeri khususnya di Jepang terutama 

jika dilihat dari segi pelaku pasar modalnya. Para investor di Jepang pada masa itu 

mungkin sudah tergolong investor yang canggih sehingga mereka dapat menilai 

dan menginterpretasi suatu informasi dengan tepat. Selain dilihat dari segi pelaku 

pasar modalnya, perbedaan lain juga terlihat dari kondisi pasar modal di Indonesia 

sendiri yang berbeda dengan pasar modal di Jepang. Kondisi pasar modal di 

Indonesia yang masih tergolong ke dalam pasar modal yang sedang berkembang 

sangat memungkinkan terjadinya perdagangan yang tidak sinkron. Perdagangan 

yang tidak sinkron ini terjadi karena beberapa saham tidak mengalami 

perdagangan untuk beberapa waktu, sehingga harga suatu saham pada periode 

tertentu sebenarnya merupakan harga saham pada periode sebelumnya 

Hasil pengujian statistik terhadap Hipotesis 2 menunjukkan hasil bahwa 

terdapat adanya perbedaan likuiditas saham yang ditunjukkan oleh adanya 

perbedaan trading volume activity (TVA) yang signifikan pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman right issue. Peningkatan volume perdagangan tersebut 

mengindikasikan bahwa informasi right issue mempunyai kandungan informasi 

yang menyebabkan terjadinya perbedaan preferensi investor yang tercermin dalam 

perubahan aktivitas volume perdagangan saham pada hari sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. Perbedaan yang sangat jelas terjadi pada periode 
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sesudah pengumuman right issue yang memperlihatkan kenaikan volume 

perdagangan tertinggi selama periode pengamatan. Hal ini kemungkinan 

dikarenakan oleh tujuan investor yang ingin berkonsentrasi pada struktur 

kepemilikan saham mereka. Investor pastinya menginginkan proporsi kepemilikan 

saham mereka tetap terjaga. Peningkatan volume perdagangan sesudah 

pengumuman ini terjadi karena investor baru bertindak untuk mengambil 

keputusan untuk menggunakan atau menjual right-nya sesudah mengetahui pasti 

berapa harga atas right tersebut. 

Hasil pengujian statistik terhadap Hipotesis 2 dalam penelitian ini 

konsisten dengan penelitian empiris yang telah dilakukan oleh Sheehan, dkk 

(1997) di New York Stocks Exchange (NYSE), AMEX dan NASDAQ selama dua 

kurun waktu yang berbeda yaitu 1980-1986 dan 1989-1991 dan Kothare (1997). 

Hasil penelitian tersebut menemukan bukti bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara trading volume activity (TVA) pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. Sheehan, dkk (1997) dalam Budiarto dan 

Baridwan (1999) melakukan pengujian terhadap perilaku perdagangan saham di 

seputar hari pengumuman right issue menemukan bukti bahwa terjadi peningkatan 

yang signifikan volume perdagangan saham pada hari pengumuman dibandingkan 

pada periode sebelum hari pengumuman. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori asimetri informasi yang 

menyebabkan adanya perbedaan preferensi diantara investor terhadap informasi 

pengumuman right issue yang menyebabkan peningkatan volume perdagangan 

saham di atas volume perdagangan yang normal. Hal ini mengindikasikan bahwa 
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pengumuman right issue mempunyai kandungan informasi yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan aktivitas perdagangan saham di seputar hari pengumuman. 

Akan tetapi hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999) dan Kurniawati dan Winarso 

(2005) yang menemukan bukti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara trading volume activity (TVA) pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan analisis data yang telah dilakukan 

terhadap 34 perusahaan publik di Indonesia yang melakukan right issue di Bursa 

Efek Indonesia selama tahun 2005-2007, maka penelitian ini menyimpulkan 

bahwa: 

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara abnormal return saham pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

hasil penelitian empiris yang diantaranya telah dilakukan oleh: Smith 

(1977), Scholes (1972) dalam Kurniawati dan Winarso (2005) serta 

Budiarto dan Baridwan (1999) yang menemukan bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara trading volume activity saham pada periode sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. Hasil ini mendukung hasil penelitian 

yang telah dilakukan oleh Sheehan, dkk (1997) dalam Budiarto dan 

Baridwan (1999) yang menemukan bukti bahwa terdapat perbedaan yan 

signifikan antara trading volume activity saham sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini juga masih memiliki keterbatasan, antara lain: 

1. Dalam penelitian ini, peneliti tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan 

informasi right issue diterima oleh investor sebelum adanya pengumuman 

resmi right issue yang diumumkan oleh BEI. 

2. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemilihan populasi terhadap 

semua perusahaan publik yang melakukan right issue pada tahun 2005-

2007 tanpa mempertimbangkan jenis industri dan ukuran perusahaan 

sampel serta kondisi perusahaan apakah dalam kondisi laba atau rugi. 

 

5.3 Saran 

Saran yang didasarkan atas beberapa keterbatasan dan hasil penelitian ini, 

antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya lebih mempertimbangkan pemilihan 

sampel yang digunakan dengan memperhatikan jenis industri, ukuran 

perusahaan dan kondisi keuangan perusahaan, apakah perusahaan dalam 

kondisi laba atau rugi saat melakukan right issue. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah abnormal return dan 

trading volume activity (TVA), mungkin dalam penelitian selanjutnya bisa 

menambahkan variabel bid-ask spread karena hasil penelitian Kothare 

(1997) dalam Budiarto dan Baridwan (1999) menemukan bahwa right 
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issue mempunyai pengaruh terhadap bid-ask spread. Hal ini mungkin 

cukup menarik untuk dilakukan penelitian ulang di Indonesia. 
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Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Yang Melakukan Right Issue Tahun 2005 2007 

TAHUN NO KODE NAMA TANGGAL PENGUMUMAN 

2005 1 IIKP Inti Agri Resources Tbk 28 Maret 

  2 PLAS Polaris Investama Tbk 28 Maret 

  3 MREI Maskapai Reasuransi Ina. Tbk 1 April 

  4 BNBR Bakrie & Brothers Tbk 2 Mei 

  5 MLPL Multipolar Corporation Tbk 13 Juni 

  6 PBRX Pan Brothers Tbk 4 Juli 

  7 BNGA Bank Niaga Tbk 29 Agustus 

  8 APEX Apexindo Pratama Putra Tbk 8 September 

  9 NISP Bank NISP Tbk 14 Nopember 

  10 ELTY Bakrieland Development Tbk 30 Nopember 

2006 1 ENRG Energi Mega Persada Tbk 25  Januari 

  2 TCID Mandom Indonesia Tbk 27  Januari 

  3 MEGA Bank Mega Tbk 28 Maret 

  4 BBIA Bank UOB Buana Tbk 23 Mei 

  5 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 14 Juni 

  6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 26 Juni 

  7 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk 28 Juni 

  8 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 3 Juli 

  9 BKSL Sentul City Tbk 13 September 

  10 CTRA Ciputra Development Tbk 21 Nopember 

  11 JAKA Jaka Inti Realtindo Tbk 29 Nopember 

  12 ASBI Asuransi Bintang Tbk 1 Desember 

2007 1 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk 20 April 

  2 NISP Bank NISP Tbk 30 April 

  3 CITA Citra Panelutama Tbk 7 Mei 

  4 MEIA Bank Meiapada Tbk 4 Juni 

  5 BUDI Budi Acid Jaya Tbk 2 Juli 

  6 CPIN Chareon Pokphand Indonesia Tbk 28 Juni 

  7 BHIT Bhakti Investama Tbk  2 Juli 

  8 BBNI Bank Negara Indonesia Tbk 1 Agustus 

  9 GJTL Gajah Tunggal Tbk 26 Nopember 

  10 ADES Ades Waters Indonesia Tbk 27 Nopember 

  11 KPIG Kridaperdana Indahgraha Tbk 5 Desember 

  12 FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk 14 Desember 
Sumber: Fact Book 



73 
 

 
 

Lampiran 2 

Rata-Rata Abnormal Return Saham Perusahaan 

No. EMITEN SEBELUM SESUDAH 
1 IIKP -0.00189 -0.07006 
2 PLAS 0.00015 -0.00070 
3 MREI -0.00493 -0.01234 
4 BNBR 0.00290 -0.00559 
5 MLPL 0.00718 0.00688 
6 PBRX 0.00000 0.00000 
7 BNGA 0.00389 -0.01485 
8 APEX 0.00697 0.00027 
9 NISP 0.00000 0.00075 
10 ELTY 0.00259 0.00673 
11 ENRG -0.00029 -0.00352 
12 TCID -0.00290 0.00008 
13 MEGA -0.00044 -0.00343 
14 BBIA -0.00105 0.00065 
15 BVIC -0.00274 0.00173 
16 BBNP -0.00118 0.00000 
17 SULI 0.00007 0.14437 
18 TBLA -0.00135 0.00000 
19 BKSL 0.00000 0.00000 
20 CTRA 0.00000 0.00000 
21 JAKA 0.00000 0.00000 
22 ASBI 0.00000 0.00000 
23 INPC -0.00092 -0.00097 
24 NISP 0.00250 -0.00438 
25 CITA 0.00032 -0.01161 
26 MAYA 0.01265 -0.01452 
27 BUDI -0.00407 0.00000 
28 CPIN 0.00059 0.00112 
29 BHIT -0.00717 0.00000 
30 BBNI 0.00000 0.00000 
31 GJTL 0.00000 0.00000 
32 ADES 0.00000 -0.00691 
33 KPIG 0.00250 0.00743 
34 FPNI 0.00000 -0.01208 
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Lampiran 3 

Rata-Rata Trading Volume Activity (TVA) Saham Perusahaan 

No. EMITEN SEBELUM SESUDAH 
1 IIKP 0.00023 0.04767 
2 PLAS 0.06224 0.07056 
3 MREI 0.00111 0.00118 
4 BNBR 0.00678 0.01503 
5 MLPL 0.00110 0.00947 
6 PBRX 0.00001 0.00000 
7 BNGA 0.00257 0.00441 
8 APEX 0.00190 0.00048 
9 NISP 0.00025 0.00006 

10 ELTY 0.00275 0.00507 
11 ENRG 0.00126 0.00324 
12 TCID 0.00002 0.00003 
13 MEGA 0.00002 0.00004 
14 BBIA 0.00000 0.00000 
15 BVIC 0.00001 0.00000 
16 BBNP 0.00001 0.00000 
17 SULI 0.00940 0.01143 
18 TBLA 0.00004 0.00075 
19 BKSL 0.00000 0.00003 
20 CTRA 0.00387 0.01130 
21 JAKA 0.00116 0.00064 
22 ASBI 0.00008 0.00000 
23 INPC 0.00000 0.00001 
24 NISP 0.00001 0.00001 
25 CITA 0.00000 0.00000 
26 MAYA 0.00000 0.00000 
27 BUDI 0.03007 0.04704 
28 CPIN 0.00374 0.00296 
29 BHIT 0.00036 0.00024 
30 BBNI 0.00029 0.00014 
31 GJTL 0.00092 0.00199 
32 ADES 0.00319 0.00988 
33 KPIG 0.00101 0.00220 
34 FPNI 0.00000 0.00031 
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Lampiran 4 

HASIL UJI NORMALITAS  

1. Hasil Uji Normalitas Variabel Abnormal Return 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  RT AR SEBELUM RT AR SESUDAH 

N 34 34 

Normal Parametersa Mean .000393529 .000266176 

Std. Deviation .0035476342 .0285455241 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .244 .372 

Positive .244 .372 

Negative -.135 -.269 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.420 2.166 

Asymp. Sig. (2-tailed) .035 .000 

a. Test distribution is Normal. 
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2. Hasil Uji Normalitas Variabel Trading Volume Activity (TVA) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  RT TVA SEBELUM RT TVA SESUDAH 

N 34 34 

Normal Parametersa Mean .003952941 .007240294 

Std. Deviation .0116066513 .0159820730 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .385 .325 

Positive .385 .319 

Negative -.367 -.325 

Kolmogorov-Smirnov Z 2.246 1.897 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .002 

a. Test distribution is Normal. 
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Lampiran 5 

Hasil Uji Beda 2 Rata-Rata Wilcoxon Signed Rank Test Terhadap Variabel Abnormal Return 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

RT AR SSDH - RT AR SBLM Negative Ranks 15a 16.07 241.00 

Positive Ranks 12b 11.42 137.00 

Ties 7c   

Total 34   

a. RT AR SSDH < RT AR SBLM    

b. RT AR SSDH > RT AR SBLM    

c. RT AR SSDH = RT AR SBLM    

 

Test Statisticsb 

 RT AR SSDH - 

RT AR SBLM 

Z -1.249a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .212 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Beda 2 Rata-Rata Wilcoxon Signed Rank Test Terhadap Variabel 
Trading Volume Activity (TVA) 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

RT TVA SSDH - RT TVA 

SBLM 

Negative Ranks 10a 10.00 100.00 

Positive Ranks 20b 18.25 365.00 

Ties 4c   

Total 34   

a. RT TVA SSDH < RT TVA SBLM    

b. RT TVA SSDH > RT TVA SBLM    

c. RT TVA SSDH = RT TVA SBLM    

 

Test Statisticsb 

 RT TVA SSDH - 

RT TVA SBLM 

Z -2.727a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .006 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

 


