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Abstract
The objectives of this research are to know the influence announcement of right
issue to stock performance and stock liquidity company in Bursa Efek Indonesia (BEI) on
the period 2000-2007. This research is using technique purposive sampling that obtained
sample counted 55 companies. The analysis uses statistical examination constructively
SPSS program 11.50. In analyzing to be used paired sample T test. As well as we used
one sample statistic to know information content around announcement right. The result
indicates that first; there are differences of stock return mean. Stock return was decline
after announcement right issue. Second, t here are differences of abnormal return mean.
The abnormal return was decline after announcement right issue. Third, there is
difference of trading volume activity mean. Trading volume activity was increase after
announcement right issue.
Keywords: right issue, abnormal return, stock return, trading volume activity .
Pendahuluan
Semakin pesatnya pertumbuhan perekonomian, maka peran pasar modal menjadi
sangat penting sebagai sarana untuk menghimpun dana dari pe laku bisnis dan juga
masyarakat. Adanya pasar modal di Indonesia merupakan salah satu sumber pembiayaan
pembangunan nasional. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif dalam penghimpunan
dana selain sistem perbankan. Selain itu, memungkinkan pemodal mempunyai berbagai
alternatif investasi yang sesuai d engan preferensi mereka. Secara sederhana investasi
adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat
ini, dengan tujuan memperoleh sej umlah keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2001 :
3).
Perusahaan yang pertama kali ingin mendapatkan dana dari masyarakat harus
menerbitkan sahamnya dan menjual kepada masyarakat melalui pasar modal. Dalam hal
ini perusahaan disebut melakukan Initial Public Offering (IPO) atau lebih dikenal dengan
sebutan go public. Perusahaan yang telah go public dalam perkembangannya masih
membutuhkan sumber dana untuk membiayai kegiatan usahanya. Apabila perusahaan
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ingin mendapatkan tambahan dana, perusahaan dapat melakukan penawaran saham
kembali kepada investor, baik melalui penawaran umum maupun pe nawaran terbatas.
Pada penawaran umum, saham ditawarkan kepada investor secara keseluruhan,
sedangkan penawaran terbatas saham ditawarkan kepada para pemegang saham lama
dengan harga yang umumnya lebih murah dari harga pasar sehingga investor tertarik
untuk membelinya. Penawaran terbatas ini sering disebut dengan right issue.
Kebijakan right issue atau saham penawaran terbatas merupakan upaya emiten
untuk menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar.
Penambahan jumlah saham baru dal am kebijakan right issue hanya ditawarkan kepada
pemegang saham lama dengan jangka waktu tertentu, sehingga kebutuhan akan tambahan
dana tetap terpenuhi dengan menambah modal sendiri, tetapi tidak menimbulkan dilusi
kepemilikan bagi pemegang saham lama. Pe megang saham lama juga dapat
mempertahankan pengendalian atas perusahaan dan mencegah penurunan nilai.
Disamping itu dengan melakukan right issue kebutuhan akan tambahan modal dapat
terpenuhi dan pemegang saham lama dapat membeli saham yang ditawarkan deng an
harga yang lebih rendah dari harga pasar (Budiarto dalam Rivai, 2007).
Penelitian tentang reaksi pasar terhadap right issue yang dilakukan perusahaan
menunjukkan adanya hasil yang beragam, ada yang berpengaruh positif, ada yang
negatif, bahkan ada yang tidak berpengaruh (tidak signifikan). Penelitian yang dilakukan
Yusi (2002) menemukan pengaruh negatif terhadap harga saham. Peneliti lain seperti
Setyo (1996) menemukan pengaruh positif terhadap harga saham dan Gozhali & Solichin
(2003) tidak menemukan p engaruh apapun dengan adanya right issue (Setyawan, 2008).
Penelitian tentang pengaruh pengumuman right issue terhadap harga saham telah
banyak dilakukan antara lain Heri Siswanto dan Muqodim dalam Kurniawan (2006),
mengambil sampel 24 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ ) yang
melakukan right issue antara tahun 1997-1999. Mereka mengemukakan , pengumuman
right issue tidak berpengaruh terhadap harga saham dan tingkat keuntungan saham, akan
tetapi berpengaruh negatif terhadap likuiditas sah am yang menyebabkan likuiditasnya
menurun. Pada penelitian tersebut pengumuman right issue tidak mempengaruhi
pengambilan keputusan investor, bahkan investor lebih cenderung mengabaikan adanya
pengumuman right issue tersebut.
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Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiarto dan Zaki Baridwan pada tahun 1998
mengenai pengaruh right issue terhadap tingkat keuntungan dan likuiditas saham di Bursa
Efek Jakarta periode 1994-1996 menyimpulkan, tidak terdapat perubahan atau perbedaan
abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan sesudah
pengumuman right issue yang cukup berarti (Rivai, 2007).
Perkembangan harga saham dan volume perdagangan di pasar modal merupakan
suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, yaitu investor. Dalam
menentukan apakah investor akan melakukan transaksi di pasar modal, biasanya ia akan
mendasarkan keputusannya pada berbagai informasi yang dimilikinya, baik informasi
yang tersedia di publik maupun informasi pribadi. Informasi tersebut akan memiliki
makna atau nilai bagi investor. Keberadaan informasi tersebut dapat menyebabkan
investor melakukan transaksi di pasar modal, dimana transaksi ini tercermin melalui
perubahan harga dan volume perdagangan saham.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah pengum uman right issue yang
dipublikasikan akan mempengaruhi pengambilan keputusan investor. Ada tidaknya
pengaruh akan dilihat dengan perubahan harga/ return dan volume perdagangan saham di
seputar tanggal pengumuman. Untuk mengetahui hal tersebut akan dilakukan pengujian
dengan menggunakan metodologi studi peristiwa

(event study). Studi peristiwa

merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang
informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat digunakan
untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu pengumuman dan
dapat juga digunakan untuk menguji efesien si pasar bentuk setengah kuat ( Jogiyanto,
1998 : 410). Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar dari
suatu pengumuman, jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar
akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar
ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini
biasanya diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan
menggunakan abnormal return. Jika digunakan abnormal return, dikatakan bahwa suatu
pengumuman yang mengandung kandungan informasi akan memberikan abnormal
return kepada pasar (Jogiyanto, 1998 : 411)
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Return saham dan abnormal return dapat menunjukkan kinerja saham
perusahaan. Kinerja saham merupakan pengukuran prestasi yang dapat dicapai oleh
adanya pengelolaan saham perusahaan dan mencerminkan kondisi kesehat an perusahaan
(Sudarsini, 2005). Adanya right issue menyebabkan meningkatnya jumlah saham yang
beredar di masyarakat. Hal ini akan mempengaruhi likuiditas saham tersebut. Semakin
likuid saham berarti jumlah atau frekuensi transaksi semakin tinggi. Hal tersebut
menunjukkan minat investor untuk memiliki saham tersebut juga tinggi .

Kajian Pustaka dan Hipotesis
Right Issue
Right issue merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang
dikeluarkan oleh emiten. Karena merupakan h ak, maka investor tidak terikat harus
membelinya. Right issue diterjemahkan sebagai bukti right, alat investasi ini merupakan
produk turunan dari saham. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk
menambah saham yang beredar guna menambah modal perusahaan. Di Indonesia right
issue lebih dikenal sebagai HMETD atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Beberapa
tujuan perusahaan mengeluarkan right issue yaitu untuk menambah modal dari
perusahaan, perluasan investasi atau untuk pembayaran utang. Saham baru yang
diterbitkan, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saha m sekarang (existing
shareholder) dengan harga yang biasanya lebih rendah dari harga yang ditawarkan di
pasar dikarenakan para pemegang saham memiliki preemptive right atau hak memesan
efek terlebih dahulu atas saham -saham baru tersebut.
Alasan yang biasanya emisi right digunakan adalah agar setiap pemegang saham
memiliki hak untuk mempertahankan presentase haknya atas laba dan hak suara dalam
perusahaan. Jika sejumlah saham baru langsung dijual kepada para pemegang saham baru
makin banyak hak suara dan lab a dalam perusahaan akan beralih kepada mereka. Juga
dikatakan bahwa setiap pemegang saham yang ada mempunyai hak untuk
mempertahankan presentase kepemilikan kekayaan bersih perusahaan. Dikarenakan
sifatnya sebagai hak dan bukan kewajiban maka jika pemegang saham tidak ingin
melaksanakan haknya, ia dapat menjual hak tersebut. Dengan demikian terjadilah
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perdagangan atas right. Right issue diperdagangkan seperti halnya saham namun
perdagangan right issue mempunyai masa berlaku tertentu.
Alasan memilih right issue dibandingkan dengan penawaran biasa (Rejeki, 2006):
1.

Biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada penawaran umum karena tidak harus
menggunakan penjamin (underwriter) yang akan menjamin bahwa saham yang
ditawarkan akan laku semua.

2.

Pemegang saham lama dapat mempertahankan proporsi kepemilikan sahamnya
dengan cara menggunakan haknya untuk membeli right tersebut.

3.

Saham bisa menjadi lebih likuid karena jumlahnya menjadi jauh lebih besar dan
bisa meningkatkan frekuensi perdagangan. Dalam right issue setiap pemegang
saham yang memiliki hak preemptive dapat membeli atau melepaskan saham yang
dimilikinya setiap saat dan dengan harga tertentu tanpa harus meminta izin kepada
perusahaan/pemegang saham lainnya.

Kinerja Saham
Kinerja saham merupakan pengukuran pres tasi yang dapat dicapai oleh adanya
pengelolaan saham perusahaan dan mencerminkan kondisi kesehatan perusahaan. Kinerja
saham dapat ditunjukkan dengan return saham (Sudarsini, 2005).
Kristanto (2000) yang dikutip dalam Sari (2003) menyatakan bahwa kinerja
saham perusahaan diproksi dengan abnormal return harian saham di sekitar hari
pengumuman.
Dalam penelitian ini yang diukur adalah k inerja saham jangka pendek yang
dilihat dari:
(a) Return saham
Return merupakan keuntungan yang diperoleh oleh investor dari in vestasi. Return
dapat berupa return realisasi ataupun return ekspektasi. Return realisasi (realized return)
merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. Return
realisasi penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur k inerja dari perusahaan
serta sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) untuk mengukur risiko
di masa yang akan datang. Sedangkan return ekspektasi adalah return yang diharapkan
akan diperoleh oleh investor di masa yang akan datang, jadi s ifatnya belum terjadi.
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Dengan menggunakan market adjusted model, maka tidak perlu menggunakan periode
estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi
adalah sama dengan return indeks pasar (Jogiyanto, 1998 : 433).
(b) Abnormal Return (Return Tidak Normal)
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 ). Return sesungguhnya merupakan
return yang terjadi pada waktu ke -t yang merupakan selisih harga sekarang relatif
terhadap harga sebelumnya, sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus
diestimasi (Jogiyanto, 1998: 433).

Terdapat tiga cara yang dapat dilakukan untuk menguku r abnormal return, yaitu:
(1) Model Disesuaikan Rata-rata (Mean Adjusted Model)
Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama
dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. Dengan
menggunakan model ini, return ekspektasi suatu sekuritas pada periode tertentu diperoleh
melalui pembagian return realisasi sekuritas tersebut dengan lamanya periode estimasi.
Tidak ada patokan untuk lamanya periode estimasi, periode yang umum dipakai biasanya
berkisar dari 100 sampai dengan 250 hari untuk mendapatkan data harian dan dari 24
sampai dengan 60 bulan untuk data bulanan.
(2) Model Pasar (Market Model)
Perhitungan return ekspektasi dengan model ini dilakukan melalui dua tahapan,
yaitu:
a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunak an data realisasi

selama

periode estimasi.
b. Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di
periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk dengan teknik regresi OLS
(Ordinary Least Square).
(3) Model Disesuaikan Pasar (Market-Adjusted Model)
Model ini beranggapan bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi return
suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Dengan menggunakan
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model ini, maka tidak perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model
estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar
(Jogiyanto, 1998 : 433).

Likuiditas Saham
Saham likuid adalah saham yang mudah untuk dijadikan atau ditukarkan dengan
uang. Saham yang tidak likuid menyebabkan hilangn ya kesempatan untuk mendapatkan
keuntungan (gain). Jadi semakin likuid saham berarti jumlah atau frekuensi transaksi
semakin tinggi. Hal tersebut menunjukkan minat investor untuk memiliki saham tersebut
juga tinggi. Minat yang tinggi dimungkinkan karena sa ham yang likuiditasnya tinggi
memberikan kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan return dibandingkan saham
yang likuiditasnya rendah, sehingga tingkat likuiditas saham biasanya akan
mempengaruhi harga saham yang bersangkutan.
Suatu saham dikatakan likui d jika saham tersebut tidak mengalami kesulitan dalam
membeli atau menjual kembali. Jika suatu saham likuid, bagi pihak investor akan
menguntungkan karena mudah ditransaksikan sehingga terbuka peluang untuk
mendapatkan capital gain. Sedangkan bagi perusahaan akan menguntungkan karena bila
perusahaan menerbitkan saham baru akan cepat terserap pasar, selain itu memungkinkan
perusahaan terhindar dari ancaman terkena delisting (dikeluarkan) dari pasar modal.
Conroy et.al (1990) dalam (Setiyanto, 2006) parameter yang sering digunakan
untuk mengukur likuiditas suatu saham adalah volume perdagangan, harga saham,
volatilitas harga saham, tingkat spread, information flow, jumlah pemegang saham,
jumlah saham yang beredar, dan besarnya biaya transaksi.
Dalam penelitian ini likuiditas saham diartikan sebagai ukuran jumlah transaksi
suatu saham tertentu dengan volume perdagangan saham di pasar modal dalam periode
tertentu. Pengukuran likuiditas saham dilakukan dengan melihat volume perdagangan
(Trading Volume Activity). Trading Volume Activity (TVA ) merupakan suatu instrumen
yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu informasi melalui
parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar modal. Hal dikarenakan
nilai TVA berbanding lurus dengan lik uiditas saham, semakin tinggi nilai TVA sebuah
saham mempunyai makna bahwa suatu saham dapat dijual dengan mudah karena banyak
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yang bersedia membeli saham tersebut sehingga saham tersebut mudah dikonversikan
menjadi uang kas. Perhitungan TVA dilakukan dengan membandingkan jumlah saham
yang diperdagangkan dalam satu periode tertentu dengan keseluruhan jumlah saham
beredar di perusahaan tersebut pada kurun waktu yang sama. Semakin besar volume
perdagangan dibandingkan dengan jumlah seluruh saham yang diterbit kan maka semakin
likuid saham tersebut.

Hipotesis
1.

Perbedaan return saham sebelum dan setelah pengumuman right issue
Pada perusahaan yang melakukan right issue (1994-1999) di Bursa Efek Jakarta

ternyata terdapat perbedaan return saham yang signifikan pada hari pengumuman dengan
return saham pada hari sebelum pengumuman, tetapi tidak terdapat perbedaan yang
signifikan dengan hari sesudah pengumuman (M. Arief Budiarto, 1998 dalam Rivai,
2007).
Penelitian yang dilakukan Wibowo (1994) menguji pengaruh pengumum an right
issue terhadap tingkat keuntungan dan likuiditas saham di BEJ periode 1998 -2000. Hasil
penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam harga saham dan aktivitas
perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman right issue.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1 = terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan setelah pengumuman
right issue

2.

Perbedaan abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right issue
Wijanarko (2002) meneliti 35 perusahaan yang melakukan right issue periode 1998-

2001 menemukan bahwa terdapat perbedaan secara statistik signifikan antara rata -rata
rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right issue.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumus kan hipotesis sebagai berikut:
H2 = terdapat perbedaan rata -rata

abnormal return

sebelum dan setelah

pengumuman right issue
3.

Perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah pengumuman
right issue
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Kothare (1997) menemukan bukti bahwa tingkat lik uiditas akan meningkat secara
signifikan setelah pengumuman saham baru. Peningkatan volume perdagangan tersebut
ditemukan mempunyai korelasi dengan perubahan struktur kepemilikan saham, dimana
right issue lebih diutamakan untuk tujuan konsentrasi kepemilik an dari pada perluasan
kepemilikan.
Wibowo (2004) menguji pengaruh pengumuman right issue terhadap tingkat
keuntungan dan likuiditas saham di BEJ periode 1998 -2000. Hasil penelitiannya
menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam harga saham dan aktivitas pe rdagangan
saham sebelum dan setelah pengumuman right issue.
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H3 = terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan sebelum dan
setelah pengumuman right issue

Kerangka Pemikiran
Kinerja Saham:
- Return saham
- Abnormal return
Pengumuman
right issue

Likuiditas saham:
TVA (Trading Volume
Activity)
Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Metode Penelitian
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah event study. Penelitian event study bertujuan untuk
mengetahui pengaruh suatu peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini yang ingin
diketahui adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya right issue terhadap kinerja
saham saham dan likuiditas saham. Tahapan -tahapan metodologi dalam penelitian ini
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dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yakni tahap pertama ingin mengetahui ap akah
terjadi perbedaan return saham sebelum dan sesudah perusahaan melakukan right issue.
Tahap kedua ingin mengetahui apakah terjadi perbedaan abnormal return sebelum dan
sesudah perusahaan melakukan right issue. Tahap ketiga ingin mengetahui apakah terjadi
perbedaan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan
right issue.

Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2000 -2007.
Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling yang bertujuan
untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan (Sekaran, 2003 : 136). Adapun kriteria perusahaan yang menjadi sampel
antara lain:
1.

Perusahaan yang terdaftar d i Bursa Efek Indonesia yang melakukan right issue
selama periode 2000-2007.

2.

Perusahaan yang diteliti adalah yang melakukan right issue dan tidak melakukan
corporate action yang lain seperti stock split, saham bonus, dividen saham, warrant
atau pengumuman lainnya selama periode pengamatan.

3.

Dapat diketahui secara jelas tanggal pengumuman dalam Prospektus yang
dikeluarkan oleh Bapepam dan BEI.

4.

Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1.

Tanggal pengumuman
Tanggal pengumuman adalah tanggal perusahaan melakukan pengumuman right

issue dalam Prospektus yang dikeluarkan oleh laporan resmi Bapepam atau Bursa Efek
Indonesia.
2.

Harga saham (closing price)
Harga saham adalah harga penutupan harian ( closing price) selama periode jendela

(event window).
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3.

Return actual saham
Return actual saham adalah selisih antara harga penutupan hari ini dengan harga

penutupan hari sebelumnya, dibagi dengan harga penutupan hari sebelumnya. Return
actual digunakan sebagai dasar penghitungan return ekspektasi (return yang diharapkan).
Untuk menghitung return actual menggunakan rumus:
Ri , t 

( Pi ,t  Pi ,t 1 )
Pi ,t 1

Keterangan:
Ri,t

= return actual saham perusahaan i pada hari ke t

Pi,t

= harga saham perusahaan i pada hari ke t

Pi,t-1 = harga saham perusahaan i pada hari ke t -1
4.

Return indeks pasar (market return)
Return indeks pasar adalah selisih antara indeks pasar penutupan hari ini dengan

hari sebelumnya dibagi dengan indeks pasar penutupan hari sebelumnya.

R m ,t 

IHSGt  IHSGt 1
IHSGt 1

Keterangan:
Rm,t

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

IHSGt

= Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi ke t

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

5.

Abnormal return
Abnormal return adalah selisih antara actual return saham dengan expected return-

nya. Dalam menghitung abnormal return digunakan market-adjusted model dimana
expected return adalah besarnya return pasar hari tersebut.
ARi ,t  Ri ,t  Rm ,t

Keterangan:
ARi,t

= Abnormal return saham ke-i pada waktu ke-t

Ri,t

= Actual return saham ke-i pada waktu ke-t

Rm,t

= Market return saham ke-i
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6.

Aktivitas Volume Perdagangan ( Trading Volume Activity)
Aktivitas

volume

perdagangan

adalah

banyaknya

jumlah

saham

yang

diperdagangkan dibandingkan dengan ju mlah saham yang beredar.
TVA 

Saham perusahaan i yang diperdagangkan pada waktu t
Saham perusahaan i yang beredar (listing ) pada waktu t

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Statistik Deskriptif
Tabel 1. Statistik Deskriptif
N
RET_SBLM
RET_STLH
AR_SBLM
AR_STLH
TVA_SBLM
TVA_STLH
Valid N (listwise)

55
55
55
55
55
55
55

Minimum
-.03707
-.10090
-.02734
-.10373
.00000
.00000

Maximum
.03993
.06573
.03385
.05839
.05842
.15932

Mean
-.0002755
-.0081291
.0004484
-.0101533
.0026459
.0061294

Std.
Deviation
.01100135
.02295735
.00965021
.02251036
.00829931
.02232252

Sumber: Output SPSS

Tabel 1 menunjukkan statistik deskriptif dengan menggunakan ba ntuan program
SPSS 11.5. Dalam tabel ini meliputi nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, dan
nilai deviasi standar dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini yai tu return
saham, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan ( Trading Volume Activity).
Selama event window terdapat return saham sebelum pengumuman baik positif
maupun negatif, dengan nilai maksimum sebesar 0,03993, nilai minimum sebesar 0,03707, nilai rata-rata sebesar -0,0002755 dan nilai standar deviasinya sebesar
0,01100135. Sedangkan return saham setelah pengumuman mempunyai nilai maksimum
0,06573, nilai minimum -0,10090, nilai rata-rata -0,0081291 dan nilai standar deviasinya
0,02295735.
Variabel abnormal return sebelum pengumuman mempunyai nilai maksimum
sebesar 0,03385, nilai minimum sebesar -0,02734, nilai rata-rata sebesar 0,0004484 dan
nilai standar deviasinya sebesar 0,00965021. Sedangkan abnormal return setelah
pengumuman mempunyai nilai maksimum sebesar 0,05839, nilai minimum sebesar -
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0,10373, nilai rata-rata sebesar -0,0101533 dan nilai standar deviasinya sebesar
0,02251036.
Variabel TVA sebelum pengumuman mempunyai nilai maksimum sebesar 0,05842
dan nilai minimum sebesar 0,00000, nila i rata-rata 0,0026459 dan nilai standar
deviasinya sebesar 0,00829931. Sedangkan TVA setelah pengumuman mempunyai nilai
maksimum sebesar 0,15932 dan nilai minimum sebesar 0,00000, nilai rata -rata
0,0061294 dan nilai standar deviasinya sebesar 0,02232252.

Kandungan Informasi di Sekitar Pengumuman Right Issue
Tabel 2. Return saham di sekitar pengumuman Right Issue
Test Value = 0
t

Sig. (2tailed)

Df

Mean
Difference

95% Confidence Interval of the
Difference
Lower
Upper

Ri_10

-.563

54

.576

-.00281164

-.0128236

.0072003

Ri_9

-.366

54

.716

-.00132091

-.0085643

.0059225

Ri_8

-1.489

54

.142

-.00593927

-.0139347

.0020562

Ri_7

1.649

54

.105

.00799600

-.0017231

.0177151

Ri_6

.175

54

.862

.00076200

-.0079607

.0094847

Ri_5

.384

54

.703

.00143836

-.0060783

.0089550

Ri_4

.436

54

.664

.00278109

-.0100016

.0155637

Ri_3

-.277

54

.783

-.00161182

-.0132785

.0100549

Ri_2

-.514

54

.610

-.00249055

-.0122121

.0072310

Ri_1

-.314

54

.755

-.00155873

-.0115216

.0084041

Ri0

2.670

54

.010*

.01424218

.0035461

.0249383

Ri1

.008

54

.994

.00003000

-.0079291

.0079891

Ri2

.00848909

-.0029194

.0198976

1.492

54

.142

Ri3

.373

54

.711

.00223164

-.0097733

.0142366

Ri4

-.028

54

.978

-.00010655

-.0077447

.0075316

Ri5

-.289

54

.773

-.00182473

-.0144625

.0108131

Ri6

-.281

54

.780

-.00181800

-.0148121

.0111761

Ri7

-.428

54

.671

-.00870236

-.0495067

.0321020

Ri8

-3.031

54

.004**

-.06238455

-.1036468

-.0211223

Ri9

.897

54

.374

.00704582

-.0087073

.0227990

-1.387

54

.171

-.02425182

-.0592964

.0107928

Ri10

* significant at the level 0,05
** significant at the level 0,01
Sumber: Output SPSS
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Hasil pengujian statistik return saham (one sample statistic) secara lengkap dapat
dilihat pada Lampiran 3. Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa pada hari -10 rata-rata return
saham negatif. Hari -9 mengalami peningkatan lalu mengalami penurunan pada hari -8.
Pada hari -7 mengalami peningkatan tajam sehingga didapatkan rata -rata return saham
positif. Pada hari -6 sampai dengan -4 terus mengalami penurunan tetapi nilainya masih
positif. Rata-rata return saham hari -3 mengalami penurunan tajam hingga nilainya
negatif. Penurunan ini berlangsung hingga hari -1. Pada saat pengumuman (t0) rata -rata
return saham mengalami peningkatan tajam hingga nilainya p ositif. Hari +1 mengalami
penurunan namun kembali meningkat pada hari +2. Pada hari +4 hingga +8 terus
mengalami penurunan. Namun hari ke +9 mengalami kenaikan dan kembali mengalami
penurunan pada hari +10.
Harga/return saham pada hari pengumuman dan sete lah pengumuman mengalami
penurunan yaitu sebesar 0,0142422 saat pengumuman dan sebesar -0,0623845 setelah
pengumuman. Hal ini menunjukkan bahwa informasi pengumuman

right issue

memberikan sinyal negatif kepada pasar yang dicerminkan dengan turunnya harga s aham
perusahaan yang bersangkutan.
Secara teoritis, penurunan harga saham tersebut disamping disebabkan oleh adanya
sinyal negatif, juga disebabkan oleh harga penawaran saham baru lebih rendah dari harga
saham yang berlaku, sehingga secara teoritis saham a kan mengalami penurunan.
Pada Tabel 2 bila dilihat dari rata -rata return harian menunjukkan terdapat return
saham yang signifikan pada hari -hari di sekitar pengumuman yaitu pada saat
diumumkannya right issue (t0) dan hari ke-8 setelah right issue (t+8). Rata-rata return
setelah pengumuman right issue (t+8) mengalami penurunan dibandingkan return pada
saat pengumuman (t0).
Tabel 3 menunjukkan abnormal return di sekitar pengumuman right issue.
Abnormal return dihitung menggunakan metode market-adjusted model. Abnormal
return merupakan selisih antara actual return saham dengan return pasar hari tersebut.
Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada saat menjelang pengumuman right issue,
abnormal return semakin kecil atau turun pada hari -9, -8 kemudian naik pada hari -7 dan
kembali turun sampai pada hari -1. Pada saat pengumuman hari 0, menunjukkan kenaikan
namun pada hari +1 mengalami penurunan. Pada hari +2 mengalami kenaikan lalu hari
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+3 kembali mengalami penurunan sampai hari +8. Namun, pada hari +9 mengalami
kenaikan dan kembali turun pada hari +10.
Dari Tabel 3 tersebut apabila dilihat dari rata -rata abnormal return harian untuk
mengetahui terdapat kandungan informasi di sekitar pengumuman

right issue

menunjukkan pada hari -10 sampai dengan hari +10 , menunjukkan bahwa pada saat
pengumuman (t0) terdapat abnormal return yang positif, tetapi pada saat sebelum (t -8)
dan setelah pengumuman (t+8) terdapat abnormal return yang negatif.

Tabel 3. Abnormal Return di sekitar pengumuman Right Issue

t

AR_10
AR_9
AR_8
AR_7
AR_6
AR_5
AR_4
AR_3
AR_2
AR_1
AR0
AR1
AR2
AR3
AR4
AR5
AR6
AR7
AR8
AR9
AR10

.535
.025
-2.207
.951
.802
.801
.459
-.380
.297
-.580
2.427
-.079
1.001
.129
-.192
-.780
-1.058
-.425
-3.000
.425
-1.540

Sig. (2tailed)

df

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

Test Value = 0
Mean
Difference

.595
.980
.032*
.346
.426
.427
.648
.706
.768
.564
.019*
.937
.321
.897
.849
.439
.295
.672
.004**
.673
.129

.00283691
.00009618
-.00864800
.00438455
.00350873
.00306727
.00279218
-.00220909
.00139073
-.00273673
.01273673
-.00028800
.00556291
.00074291
-.00078764
-.00464782
-.00700164
-.00875000
-.06282055
.00324800
-.02679018

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
-.0078018
-.0076604
-.0165054
-.0048556
-.0052579
-.0046110
-.0094034
-.0138709
-.0080067
-.0121892
.0022142
-.0075787
-.0055758
-.0107604
-.0090153
-.0166014
-.0202741
-.0499801
-.1048050
-.0120827
-.0616601

Upper
.0134756
.0078527
-.0007906
.0136247
.0122753
.0107455
.0149877
.0094527
.0107881
.0067158
.0232593
.0070027
.0167016
.0122462
.0074401
.0073057
.0062708
.0324801
-.0208361
.0185787
.0080797

* significant at the level 0,05
** significant at the level 0,01
Sumber: Output SPSS

Tabel 4 menunjukkan bahwa rata-rata TVA menjelang adanya pengumuman yaitu
dimulai pada hari -10 sampai dengan hari -6 menunjukkan penurunan, namun pada hari 5 terjadi kenaikan, tetapi kembali turun pada hari -4 .Pada hari -3 mengalami kenaikan,
lalu kembali turun pada hari -2 dan kembali mengalami kenaikan pada hari -1. Pada saat
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pengumuman menunjukkan kenaikan hingga hari +1, kemudian menurun pada hari +2
hingga +4, dan kembali naik pada hari + 5 sampai hari +7 dan kembali menurun sampai
hari +9. Namun pada hari +10 kembali m engalami kenaikan.
Pada Tabel 4 bisa dilihat dari rata-rata TVA harian untuk mengetahui kandungan
informasi di sekitar pengumuman yaitu pada hari -10 sampai dengan -6, kemudian pada
hari -4,-2,-1,0,+2,+3 sampai dengan +9 menunjukkan adanya TVA yang positif.

Tabel 4. TVA harian di sekitar pengumuman Right Issue

t

TV_10
TV_9
TV_8
TV_7
TV_6
TV_5
TV_4
TV_3
TV_2
TV_1
TV0
TV1
TV2
TV3
TV4
TV5
TV6
TV7
TV8
TV9
TV10

3.687
3.395
3.208
2.183
3.404
1.633
2.624
1.323
2.283
2.188
2.572
1.665
1.850
3.742
3.455
2.901
2.379
2.168
2.739
2.606
1.280

Sig. (2tailed)

df

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

.001**
.001**
.002**
.033*
.001**
.108
.011*
.191
.026*
.033*
.013*
.102
.070***
.000**
.001**
.005**
.021*
.035*
.008**
.012*
.206

Test Value = 0
Mean
Difference

.00180712
.00173802
.00112994
.00151043
.00154367
.00417523
.00287155
.00609242
.00225819
.00406612
.00599206
.00523222
.00509437
.00327327
.00287531
.00352732
.00465352
.00608932
.00576789
.00434284
.02043017

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
.0008244
.0007116
.0004237
.0001230
.0006344
-.0009512
.0006776
-.0031419
.0002750
.0003408
.0013203
-.0010688
-.0004271
.0015197
.0012070
.0010898
.0007311
.0004573
.0015466
.0010018
-.0115583

Upper
.0027898
.0027645
.0018362
.0028979
.0024529
.0093017
.0050655
.0153267
.0042414
.0077914
.0106638
.0115332
.0106158
.0050268
.0045436
.0059648
.0085759
.0117213
.0099891
.0076839
.0524187

* significant at the level 0,05
** significant at the level 0,01
*** significant at the level 0,10
Sumber: Output SPSS

Pembahasan Hipotesis
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode uji beda dua rata -rata
dari dua kelompok observasi berpasangan ( T-test, paired two sample). Metode ini
digunakan karena data yang dianalisis merupakan data yang saling berhubungan. Dalam
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pengujian hipotesis ini data dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu sebelum
pengumuman, dan setelah pengumuman.
1. Pengujian hipotesis perbedaan Return sebelum dan setelah pengumuman
(Hipotesis 1)
H1 =

terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan setelah pengumuman
right issue

Hasil penghitungan rata-rata return saham sebelum dan setelah right issue dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 5. Rata-rata return saham
Paired Samples Statistics

Mean
Pair 1

N

Std. Error
Mean

Std. Deviation

Ri_sebelum

-.0002755

55

.01100135

.00148342

Ri_setelah

-.0081291

55

.02295735

.00309557

Paired Samples Test

Paired Differences

Mean

Pair
1

Ri_sebelum
- Ri_setelah

.00785360

Std.
Deviation

.02536923

Std. Error
Mean

.00342079

t

df

Sig.
(2tailed)

95% Confidence
Interval of the
Difference
Lower
.00099
534

Upper
.01471
186

2.296

54

.026

Sumber: Output SPSS

Berdasarkan hasil penghitungan di atas dapat t erlihat bahwa rata-rata setelah
pengumuman mengalami penurunan dibandingkan sebelum pengumuman ( -0,00812191
< -0,0002755). Penurunan tersebut signi fikan pada taraf signifikansi 5 %, ditunjukkan
dengan nilai p-value pada kolom sig. (2-tailed) sebesar 0,026. Dari nilai tersebut dapat
disimpulkan bahwa H 1 diterima yang berarti bahwa terdapat perbedaan rata -rata return
saham sebelum dan setelah pengumuman right issue. Hasil penelitian ini mendukung
penelitian yang dilakukan ole h Wibowo (1994) yang menemukan perbedaan return
saham sebelum dan setelah pengumuman right issue.
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Pengumuman right issue dikatakan mempengaruhi preferensi investor dalam
pengambilan keputusan investasinya, jika terjadi perbedaan harga atau return saham
antara sebelum pengumuman, dan setelah pengumuman. Hal ini menandakan bahwa
pengumuman right issue memiliki kandungan informasi. J ika pengumuman right issue
mendapat respon negatif dari pasar, berarti harga saham akan mengalami penurunan, ini
sering disebut dengan negatif information contents dan sebaliknya jika mendapat respon
positif berarti harga saham akan mengalami kenaikan. Dalam penelitian ini ditemukan
bahwa terdapat perbedaan harga atau return saham sebelum, dan setelah pengumuman
secara signifikan, yang berarti pengumuman right issue memiliki kandungan informasi
yang membuat pasar bereaksi. Hal ini sesuai dengan hipotesis kandungan informasi yang
ada dalam penelitian Budiarto (1998).

2. Pengujian Hipotesis Abnormal return sebelum dan setelah pengumuman
(Hipotesis 2)
H2 = terdapat perbedaan rata-rata abnormal return

sebelum dan setelah

pengumuman right issue
Berikut ini adalah hasil pengujian statistik rata-rata abnormal return saham sebelum dan
setelah pengumuman:
Tabel 6. Rata-rata Abnormal Return
Paired Samples Statistics
Mean
Pair 1

N

Std. Deviation

Std. Error Mean

AR_sblm

.0004484

55

.00965021

.00130123

AR_stlh

-.0101533

55

.02251036

.00303530

Paired Samples Test

Mean
Pair
1

AR_sblm
- AR_stlh

.01060177

Paired Differences
Std.
Std. Error
95% Confidence Interval
Deviation
Mean
of the Difference
Lower
Upper
.02530312

.00341187

.00376138

.01744216

t

3.107

df

54

Sig.
(2tailed)

.003

Sumber: Output SPSS

Dari perhitungan diatas dapat dilihat bahwa rata -rata abnormal return setelah
pengumuman (-0,0101533) menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rata -rata

Hartono - Pengaruh Pengumuman Right Issue terhadap Kinerja Saham dan
Likuiditas Saham di Bursa Efek Indonesia

abnormal return sebelum pengumuman (0,0004484). Penurunan tersebut signifikan pada
tingkat signifikansi 1% ditunjukkan dengan n ilai p-value sebesar 0,003. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata -rata abnormal return sebelum
pengumuman dan rata-rata abnormal return setelah pengumuman. Dengan demikian
penelitian ini dapat membuktikan hipotesis kedua yaitu terdapat perbedaan rata -rata
abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right issue.
Pada pengujian abnormal return secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa
pengumuman right issue memiliki pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return,
yang berarti informasi right issue mempunyai kandungan informasi yang menyebabkan
terjadinya perbedaan dalam preferensi investor.

3. Pengujian hipotesis TVA sebelum dan sesudah tanggal pengumuman
(Hipotesis 3)
H3 = terdapat perbedaan rata-rata TVA sebelum dan setelah pengumuman right
issue
Berikut ini adalah hasil pengujian statistik TVA saham sebelum dan setelah pengumuman.
Tabel 7. Rata-rata TVA
Paired Samples Statistics

Pair 1

TV_sblm

Mean
.0026459

TV_stlh

.0061294

55

Std. Deviation
.00829931

Std. Error
Mean
.00111908

55

.02232252

.00300997

N

Paired Samples Test

Paired Differences
Mean

Std.
Deviation

Std. Error
Mean

t
95% Confidence Interval of
the Difference
Lower

Pair
1

TV_sblm TV_stlh

-.00348356

.01428321

.00192595

Sig. (2tailed)

df

-.00734486

Upper
.00037773

-1.809

54

.076

Sumber: Output SPSS

Tabel 7 menunjukkan bahwa rata-rata TVA sebelum pengumuman sebesar
0,0026459 sedangkan rata -rata TVA setelah pengumuman sebesar 0,0061294 . Pada
pengujian

diatas

rata-rata

TVA

setelah

pengumuman

menunjukk an
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kenaikan

dibandingkan dengan rata-rata TVA sebelum pengumuman. Terjadinya kenaikan tersebut
signifikan pada taraf signifika nsi 10 % ditunjukkan dengan nilai p-value 0,076. Dengan
demikian penelitian ini dapat membuktikan hipotesis ketiga yang artinya te rdapat
perbedaan rata-rata TVA saham sebelum pengumuman dengan rata -rata TVA saham
setelah pengumuman.
Dari pengujian aktivitas volume perdagangan saham menyatakan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan saham sebelum, da n
setelah pengumuman right issue.

Kesimpulan
1.

Terdapat perbedaan rata-rata return saham sebelum dan setelah pengumuman right
issue. Return saham mengalami penurunan setelah pengumuman right issue.

2.

Terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman
right issue. Abnormal return mengalami penurunan setelah pengumuman right
issue.
Kinerja saham mengalami penurunan dilihat dari rata -rata return saham dan
abnormal return yang mengalami penurunan setelah pengumuman right issue.

3.

Terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan
setelah pengumuman right issue. Aktivitas volume perdagangan mengalami
peningkatan setelah pengumuman right issue.
Likuiditas saham mengalami peningkatan dilihat dari rata -rata aktivitas volume
perdagangannya. Hal ini berarti bahwa pengumuman right issue mengandung
informasi yang dapat mempengaruhi investor untuk melakukan transaksi di Bursa
Efek Indonesia sehingga dapat meningkatkan volume perdagangan secara
signifikan.

Keterbatasan Penelitian
(a)

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini tidak dibedakan berdasarkan
tujuan penggunaan dana dari pelaksanaan right issue tersebut.

(b)

Dalam penghitungan abnormal return, hanya menggunakan metode market
adjusted model.
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Saran
1.

Bagi Perusahaan-perusahaan
Hendaknya memperhatikan kondisi pasar yang ada apakah mendukung kebijakan
right issue atau tidak, dan juga melihat situasi calon investor yang ada berdasarkan
pelaksanaan right issue yang telah dilakukan sebelumnya atau yang telah dilakuka n
oleh perusahaan lainnya.

2.

Bagi Akademisi
Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan

penelitian serupa dengan

membedakan perusahaan berdasarkan tujuan penggunaan dana dan menggunakan
metode penghitungan abnormal return yang berbeda dengan yang dilakukan dalam
penelitian ini misalnya menggunakan beta saham dengan metode market model
maupun dengan metode mean-adjusted model.
3.

Bagi Investor
Investor hendaknya dapat menentukan waktu yang tepat untuk melakukan right
issue sehingga investor dapat memperoleh keu ntungan dari adanya pelaksanaan
right issue.
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