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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Pasar Modal 

a. Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pusat kegiatan yang berkaitan 

dengan penawaran umum dan perdagangan surat berharga, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan 

profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan tempat 

pertemuan antara perorangan atau badan usaha yang memiliki dana 

menganggur dengan badan usaha yang membutuhkan modal tambahan 

untuk operasi. 

Menurut UU Pasar Modal RI No. 8 tahun 1995, Pasar Modal 

didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan 

efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan 

efek. Sementara Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan 

menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan pihak yang 

membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana 

investasi pada instrumen finansial (saham, obligasi, reksa dana, dan lain-

lain) secara teratur, wajar dan efisien. 
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Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya masih 

memerlukan penambahan modal.  Pemenuhan kebutuhan dana tersebut 

ada beberapa alternatif yang dapat digunakan, salah satunya dengan go 

public di pasar modal. Bagi perusahaan yang akan menjual saham baru 

untuk menambah modal dapat dilakukan berbagai macam cara, antara lain 

dapat disebutkan sebagai berikut ini (Hartono, 2007). 

1) Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. 

2) Dijual kepada karyawan lewat ESOP (Employee Stock Ownership 

Plan). 

3) Menambah saham lewat dividen yang tidak dibagikan (dividen 

reinvestment plan). 

4) Dijual langsung kepada pembeli tunggal (biasanya investor institusi) 

secara privat (privat placement). 

5) Ditawarkan kepada publik. 

Perusahaan yang memgambil keputusan untuk melakukan go 

public harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan 

diterima. Keuntungan dari perusahaan yang telah go public antara lain 

sebagai berikut. 

1) Kemudahan meningkatkan modal di masa yang akan datang. 

Bagi perusahaan yang telah go public, informasi keuangan harus 

dilaporkan ke publik secara reguler yang kewajarannya sudah 

diperiksa oleh akuntan publik. 
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2) Meningkatkan likuiditas bagi para pemegang saham. 

Pemegang saham lebih mudah menjual sahamnya dibandingkan 

perusahan yang belum go public. 

3) Nilai pasar saham dapat diketahui. 

Dengan menjual saham perusahaan tersebut ke pasar modal, maka 

publik dapat mengetahui harga pasar saham perusahaan tersebut. 

Harga pasar saham suatu perusahaan dipengaruhi oleh jumlah 

permintaan dan penawaran saham di pasar modal.  

Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan yang telah go 

public seiring dengan adanya kerugian yang akan dihadapi oleh 

perusahaan. Kerugian yang akan diperoleh perusahaan yang go public 

antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut.  

1) Biaya laporan meningkat.  

2) Pengungkapan (disclosure). 

3) Ketakutan akan diambil alih. 

Perusahaan yang akan go public harus mempertimbangkan 

hal-hal lain yang berhubungan dengan tipe saham apa yang akan 

dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya, 

dan kapan waktu yang paling tepat untuk menerbitkan saham tersebut. 

Pasar modal Indonesia mempunyai misi yang berbeda 

dengan pasar modal di negara lain. Pasar modal sebenarnya berasal dari 

negara kapitalis atau liberalis, dimana aktivitasnya lebih mementingkan 

pemupukan modal bagi golongan tertentu. Adapun misi yang diemban 
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oleh pasar modal Indonesia sesuai dengan jiwa UUD 1945 Pasal 33, yaitu 

sebagai berikut. 

1) Mempercepat perluasan keikutsertaan masyarakat dalam kepemilikan 

saham perusahaan. 

2) Diarahkan pada aspek pemerataan pendapatan masyarakat melalui 

pemilihan saham perusahaan. 

3) Lebih menggairahkan partisipasi masyarakat dalam penghimpunan 

dana untuk digunakan secara produktif. 

Untuk melindungi investor dari praktek-praktek tidak sehat di 

pasar modal, maka perlu adanya pihak pengatur dan pengawas pasar 

modal. Pihak pengatur dan pengawas pasar modal di Indonesia disebut 

dengan BAPEPAM, yang berfungsi sebagai pembuat regulasi, 

pengkoordinasi bursa efek yang ada di Indonesia, dan pengawas jalannya 

pasar modal.  

 

b. Peranan Pasar Modal 

Pasar modal berfungsi sebagai (1) sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham 

atau mengeluarkan obligasi, (2) sarana tidak langsung mengukur kualitas 

manajemen perusahaan, dan (3) sarana alokasi dana yang produktif untuk 

memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam (Hartono, 2007). 

Sedangkan menurut Husnan (1998), pasar modal memiliki dua 

fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, dan fungsi keuangan. Dalam 
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melaksanakan fungsi ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas 

untuk memindahkan dana dari lender (pihak yang mempunyai kelebihan 

dana) ke borrower (pihak yang memerlukan dana). Dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, lenders 

mengharapkan akan memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. 

Dari  sisi borrowers, tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan 

mereka melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari 

hasil operasi perusahaan. Dalam proses ini diharapkan akan terjadi proses 

produksi, sehingga akhirnya secara keseluruhan akan terjadi peningkatan 

kemakmuran. 

Untuk fungsi keuangan, dilakukan dengan menyediakan dana 

yang diperlukan oleh para borrowers dan lenders menyediakan dana 

tanpa harus terlibat secara langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang 

diperlukan untuk investasi tersebut. Meskipun harus diakui perbedaan 

antara fungsi ekonomi dan keuangan ini sering tidak jelas. 

Bagi perusahaan, pasar modal bisa menjadi alternatif 

penghimpunan dana masyarakat selain sistem perbankan. Apabila 

perusahaan memenuhi kebutuhan dananya melalui perbankan, maka 

perusahaan tersebut akan memperoleh dananya dalam bentuk kredit. 

Dalam teori keuangan dijelaskan bahwa bagaimanapun juga akan terdapat 

batasan dalam menggunakan hutang. Keterbatasan tersebut biasanya 

diindikasikan dari terlalu tingginya debt to equity ratio (perbandingan 

hutang dengan modal sendiri) yang dimiliki perusahaan. Dalam keadaan 
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tersebut, perusahaan akan terpaksa menahan diri untuk perluasan usaha 

kecuali kalau bisa mendapatkan dana dalam bentuk equity (modal 

sendiri). Melalui pasar modal, perusahaan dapat menerbitkan sekuritas 

yang berupa surat tanda kepemilikan (saham) ataupun surat tanda hutang 

(obligasi). Dengan demikian, perusahaan bisa menghindarkan diri dari 

kondisi debt to equity ratio yang terlalu tinggi, sehingga justru membuat 

cost of capital of firm tidak lagi minimal. 

Meskipun demikian  tidak berarti bahwa dengan adanya pasar 

modal, perusahaan akan selalu menerbitkan saham sebagai sumber 

pendanaannya. Tidak berarti juga bahwa karena  saham tidak 

mengharuskan perusahaan membayar bunga, lantas ditafsirkan sebagai 

dana murah, karena baik hutang maupun modal sendiri mempunyai biaya 

dana (cost of capital). 

Bagi investor, pasar modal merupakan suatu alternatif 

investasi selain investasi pada sistem perbankan dan real asset. Dengan 

adanya pasar modal, para pemodal dimungkinkan untuk melakukan 

diversifikasi dan membentuk potofolio investasi sesuai dengan preferensi 

resiko dan tingkat keuntungan yang dikehendaki.  

 

c. Tipe-tipe Pasar Modal 

Menurut Hartono (2007), ada empat tipe pasar modal, yaitu 

pasar primer (primary market), pasar sekunder (secondary market), pasar 

ketiga (third market), dan pasar keempat (fourth market). 
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1) Pasar primer, merupakan pasar tempat surat berharga yang dikeluarkan 

perusahaan untuk diedarkan pertama kali. Pasar primer merupakan 

tempat perdagangan saham baru yang melibatkan banker investasi. 

2) Pasar sekunder, merupakan pasar tempat surat berharga yang sudah 

beredar diperdagangkan kepada publik. Pasar sekunder dibedakan 

menjadi dua: (1) pasar bursa,  yaitu pasar tempat penjualan sekuritas 

dari perusahaan-perusahaan besar, dan (2) OTC market (Over The 

Counter Market), yaitu pasar bursa untuk perusahaan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan yang terdaftar di pasar bursa. 

3) Pasar ketiga, merupakan pasar perdagangan surat berharga pada saat 

pasar kedua  tutup. Pasar ketiga dijalankan oleh broker yang 

mempertemukan penjual dan pembeli pada saat pasar kedua tutup. 

4) Pasar keempat, merupakan pasar modal yang dilakukan antara institusi 

berkapasitas besar. Pasar keempat menggunakan jaringan komunikasi 

untuk memperdagangkan saham dalam jumlah blok yang besar. 

 

d. Instrumen Pasar Modal 

Bentuk instrumen di pasar modal disebut efek, yaitu surat 

berharga yang berupa: (1) saham, (2) obligasi, (3) bukti right, (4) bukti 

waran, dan (5) produk turunan atau biasa disebut derivatif (Samsul, 

2006). 
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1) Saham. 

Saham adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya 

disebut juga sebagai pemegang saham (shareholder atau stockholder) 

Saham bisa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu saham biasa (common 

stock), dan saham preferen (preferred stock). 

a) Saham biasa, merupakan surat bukti kepemilikan perusahaan. 

Saham biasa menunjukkan persentase kepemilikan seseorang 

(investor atau pemegang saham) atas perusahaan. Karakteristik 

saham biasa adalah sebagai berikut. 

i. Dividen sepanjang ada laba. 

ii. Hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 

iii. Hak terakhir dalam pembagian kekayaan perusahaan. 

iv. Tanggung jawab terbatas terhadap klaim yang diajukan pihak 

lain sebesar proporsi kepemilikan. 

v. Hak pengalihan kepemilikan saham. 

b) Saham preferen, merupakan saham yang mempunyai sifat 

gabungan antara saham biasa dengan obligasi. Saham preferen 

dianggap mempunyai karakteristik di tengah-tengah obligasi dan 

saham biasa. Adapun karakteristik saham preferen adalah sebagai 

berikut. 

i. Hak lebih dahulu dalam pembagian dividen dibandingkan 

pemegang saham biasa. 
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ii. Hak untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang 

belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima 

dividennya (hak dividen kumulatif). 

iii. Hak untuk mendapatkan kekayaan perusahaan terlebih dahulu 

pada saat perusahaan likuidasi dibandingkan pemegang saham 

biasa. 

iv. Kemungkinan dapat mempengaruhi manajemen dalam 

pencalonan pengurus. 

v. Kemungkinan mendapat tambahan dari pembagian laba. 

2) Obligasi (bonds). 

Obligasi adalah tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka 

panjang kepada masyarakat yaitu di atas tiga tahun. Pihak yang 

membeli obligasi disebut pemegang obligasi (bondholder) dan 

pemegang obligasi akan menerima kupon sebagai pendapatan dari 

obligasi yang dibayarkan setiap tiga bulan atau enam bulan sekali. 

Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang obligasi 

akan menerima kupon dan pokok obligasi. Macam-macam obligasi 

antara lain sebagai berikut. 

a) Treasury bond (T-bond), seperti T-bill tetapi dengan jatuh tempo 

jangka panjang berkisar 10-30 tahun. 

b) Municipal bond, surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah 

kota, airport. 
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c) Corporate bond, surat berharga yang dikeluarkan oleh 

perusahaan-perusahaan. 

d) Convertible bond, obligasi yang dapat dikonversi ke saham. 

3) Bukti right. 

 Bukti right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu 

dalam jangka waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh 

pemegang saham lama. Harga tertentu di sini berarti harganya sudah 

ditetapkan di muka dan biasa disebut harga pelaksanaan atau harga 

tebusan (strike price atau exercise price). Pada umumnya strike price 

dari bukti right berada di bawah harga pasar saat diterbitkan. 

Sementara jangka waktu tertentu berarti waktunya kurang dari enam 

bulan sejak diterbitkan sudah harus dilaksanakan. Apabila pemegang 

saham lama yang menerima bukti right tidak mampu atau tidak 

berniat menukarkan bukti right dengan saham, maka bukti right 

tersebut dapat dijual di Bursa Efek melalui broker efek. Apabila 

pemegang bukti right lalai menukarkannya dengan saham dan waktu 

penukaran sudah kadaluwarsa, maka bukti right tersebut tidak 

berharga lagi, atau pemegang bukti right akan menderita kerugian. 

4) Bukti waran. 

Waran adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam 

jangka waktu tertentu. Waran tidak saja dapat diberikan kepada 

pemegang saham lama, tetapi juga sering diberikan kepada pemegang 

obligasi sebagai pemanis (sweetener) pada saat perusahaan 
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menerbitkan obligasi. Harga tertentu berarti harganya sudah 

ditetapkan di muka sebesar harga pasar saat diterbitkan. Jangka waktu 

tertentu berarti setelah enam bulan atau dapat setelah tiga tahun, lima 

tahun, atau sepuluh tahun. Pemegang waran tidak akan menderita 

kerugian apapun seandainya waran tidak dilaksanakan. 

5) Produk turunan atau derivatif 

Contoh produk derivatif di pasar modal adalah indeks harga saham 

dan indeks kurs obligasi. Indeks saham dan indeks obligasi adalah 

angka indeks yang diperdagangkan untuk tujuan spakulasi dan 

lindung nilai (hedging). Perdagangan yang dilakukan tidak 

memerlukan penyerahan secara fisik, melainkan hanya perhitungan 

untung rugi dari selisih antara harga beli dan harga jual. Berbeda 

dengan saham, obligasi, bukti right, dan waran, indeks saham dan 

indeks obligasi diperdagangkan secara berjangka. Mekanisme 

perdagangan produk derivatif ini dilakukan secara future kontrak 

 

e. Efisiensi Pasar 

Secara formal pasar modal yang efisien dapat didefinisikan 

sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua 

informasi yang relevan (Hartono, 2007). Informasi-informasi yang 

relevan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu informasi 

dalam bentuk perubahan harga di waktu lalu, informasi yang tersedia 
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untuk publik (public information), dan informasi yang tersedia baik untuk 

publik maupun tidak (public and private information). 

Menurut Hartono (2007) ada tiga bentuk atau tingkatan dari 

efisiensi pasar modal yaitu. 

1) Bentuk efisiensi yang lemah (weak form efficiency). 

Bentuk ini menunjukkan suatu keadaan dimana harga-harga 

mencerminkan semua informasi yang ada di waktu yang lalu. 

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

Suatu keadaan dimana harga-harga bukan hanya mencerminkan 

harga-harga diwaktu lalu, tetapi juga pada saat sekarang. Para 

pemodal tidak dapat memperoleh tingkat keuntungan diatas normal 

dengan memanfaatkan informasi yang tersedia untuk publik (public 

information). 

3) Bentuk efisiensi kuat (strong form efficiency) 

Menurut bentuk ini, harga tidak hanya mencerminkan semua 

informasi yang bisa diperoleh dari analisa fundamental tentang 

perusahaan dan perekonomian. Keadaan ini akan membuat pasar 

modal seperti rumah lelang yang ideal, dimana harga selalu wajar dan 

tidak ada investor yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik 

tentang saham. 
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f. Event Study 

Studi peristiwa (event study) meupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suau 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 

eisiensi pasar bentuk setengah kuat (Kurniawan, 2006). 

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian 

kandungan infomasi dimaksudkan untuk melihat reaksi pasar atas suatu 

pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi (information 

content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman 

tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya 

perubahan harga dari sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur 

dengan menggunakan return ataupun dengan abnormal return.  

Pengujian kandungan informasi hanya menguji reaksi dari 

pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat pasar itu bereaksi. Jika 

pengujian melibatkan kecepatan reaksi dari pasar untuk menyerap 

informasi yang diumumkan, maka pengujian ini  merupakan pengujian 

efisiensi pasar secara informasi (informationally efficient market) bentuk 

setengah kuat. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika investor bereaksi 

dengan cepat (quickly) untuk menyerap abnormal return untuk menuju ke 

harga keseimbangan. Jika investor menyerap abnormal return dengan 
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lambat, maka pasar dikatakan tidak efisien bentuk setengah kuat secara 

informasi. 

Event study menganalisis abnormal return (excess return) dari 

sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar hari pengumuman suatu 

peristiwa. Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi dengan return yang diharapkan oleh investor. 

Dengan kata lain, abnormal return merupakan return sekuritas di luar 

return yang diharapkan berdasarkan pada resiko sekuritas tersebut. 

Salah satu bentuk studi peristiwa adalah right issue, di mana 

akan terjadi perubahan harga di sekitar hari pengumuman yang 

mengakibatkan adanya perubahan abnormal return pula. 

 

2. Right issue 

a. Pengertian Right Issue 

Perusahaan-perusahaan yang telah go public, dapat 

menggunakan instrumen-instrumen yang ada di pasar modal sebagai 

sumber perolehan dana untuk menambah sumber keuangan perusahaan. 

Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat berharga 

(efek). Yang dimaksud dengan efek adalah setiap surat pengakuan hutang, 

surat berharga komersil, saham, obligasi, sekuritas kredit, tanda bukti 

hutang, right, opsi atau derivatif dari efek atau setiap instrumen yang 

ditetapkan oleh Bapepam sebagai efek. 
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Pada tahun 1992, di Indonesia mulai muncul cara 

penghimpunan dana dari pasar modal dengan menerbitkan bukti right. 

Bukti right menunjukkan hak (right) yang dimiliki seorang pemodal 

untuk membeli suatu saham dengan harga tertentu. Istilah right issue di 

Indonesia dikenal pula dengan istilah HMETD atau Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu. Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam 

rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan 

kepada pemegang saham saat ini (existing share holder), dengan kata lain 

pemegang saham memiliki hak preemptive right atau hak memesan efek 

terlebih dahulu, atas saham–saham baru tersebut.  

Dari definisi right di atas, jelaslah bahwa right merupakan 

jenis opsi beli saham, dan memiliki juga karakteristik-karakteristik opsi 

beli. Pada beberapa perusahaan, hak (right) ini sudah merupakan bagian 

integral dari anggaran perushaan, dan di beberapa perusahaan lain, hak ini 

dicantumkan sebgaia klausul tambahan dalam anggaran dasar. Jika hak 

membeli terlebih dahulu (preempetive right) tercantum dalam anggaran 

dasar perusahaan, maka perusahaan harus menawarkan setiap penerbitan 

saham barunya kepada pemegang saham lama. Jika hak ini tidak 

tercantum dalam anggaran dasar, perusahaan mempunyai pilihan untuk 

menjual saham barunya kepada pemegang saham lama atau kepada 

investor baru. Jika perusahaan menjual saham baru ke pemegang saham 

lama, penerbitan saham disebut penawaran hak (right offering). Setiap 

pemegang saham menerima satu hak (right) untuk setiap sertifikat saham. 
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Tentu saja untuk mendapatkan saham tersebut pemegang 

saham harus melaksanakan right tersebut pada tingkat harga yang telah 

ditentukan, karena sifatnya hak dan bukan merupakan kewajiban maka 

jika pemegang saham tidak ingin melaksanakan haknya sehingga ia dapat 

menjual haknya tersebut. Dengan demikian terjadilah perdagangan atas 

right. Right issue diperdagangkan seperti halnya saham, namun 

perdagangan right issue ada masa berlakunya. 

Hal–hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu 

penerbitan right antara lain waktu, harga, dan rasio. Bagi para investor 

informasi waktu penerbitan sangat penting untuk mengambil suatu 

keputusan apakah dia akan melaksanakan haknya membeli right issue 

atau tidak, sebab right issue memiliki masa berlaku relatif singkat. 

Beberapa hal penting yang berkaitan dengan Right issue antara lain 

sebagai berikut. 

1) Cum date adalah tanggal terakhir seorang investor dapat 

meregistrasikan sahamnya untuk mendapatkan hak corporate action. 

2) Ex date adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak 

akan suatu corporate action. 

3) DPS date adalah tanggal dimana daftar pemegang saham yang berhak 

akan suatu corporate action 

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

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

mendapatkan right issue dan berapa besar tambahan saham baru 

akibat right issue. 

6) Listing date adalah tanggal dimana penambahan saham akibat right 

issue tersebut didaftarkan di bursa efek. 

Harga pelaksanaan, merupakan harga pelaksanaan yang harus 

dibayar investor untuk mengkonversi haknya ke dalam bentuk saham. 

Umumnya harga pelaksanaan right issue di bawah harga saham yang 

berlaku. Hal ini dimungkinkan sebagai suatu tarikan agar investor mau 

membelinya. 

 

b. Alasan Perusahaan Melakukan Right Issue 

Seperti halnya kebijakan kredit, penawaran saham kepada 

publik juga bertujuan untuk memperoleh tambahan modal yang akan 

digunakan untuk kepentingan operasional maupun investasi. Right issue 

adalah salah satu cara yang dipilih perusahaan untuk memperoleh 

tambahan modal tersebut dengan menghimpun dana dari masyarakat 

maupun pemegang saham lama dengan tujuan sebagai berikut. 

1) Membiayai operasional perusahaan. 

2) Melakukan ekspansi atau perluasan usaha, baik dilakukan oleh 

perusahaan sendiri maupun melalui penyertaan pada anak perusahaan. 

3) Membiayai proyek pengembangan usaha yang memerlukan dana 

besar.  
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4) Melakukan pendanaan ulang (refinancing), dimana dana yang 

diperoleh dari penjualan saham akan digunakan untuk membayar 

utang, sehingga berakibat menurunkan beban bunga dan pada 

akhirnya diharapkan meningkatkan laba perusahaan. 

5) Kombinasi dari refinancing dan investasi, dimana dana yang 

diperoleh dari penjualan saham, sebagian untuk perluasan dan 

sebagian untuk membayar utang. 

Pembelian right issue mempunyai kelebihan dibandingkan 

dengan penawaran umum biasa disamping kemungkinan resiko yang akan 

dihadapi. Kelebihan right issue dibanding dengan penawaran umum biasa 

yaitu. 

1) Biaya lebih murah dari pada penawaran umum. 

Dalam right issue, perusahaan  tidak diharuskan untuk menggunakan 

penjamin (underwriter) sehingga tidak memerlukan biaya tambahan 

untuk komisi underwriter. 

2) Pemegang saham lama dapat memperhatikan proporsi kepemilikan 

sahamnya jika pemegang saham tersebut menginginkannya. 

Dengan adanya prioritas pembelian sekuritas oleh pemegang saham 

lama dalam right issue, pemegang saham lama dapat tetap 

mempertahankan proporsi kepemilikannya dengan cara menggunakan 

haknya untuk membeli right tersebut. 
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3) Saham lebih likuid. 

Dalam right issue, setiap pemegang saham yang memiliki hak 

preempetive right (hak istimewa untuk membeli lebih dahulu saham 

baru yang dikeluarkan oleh perusahaan) dapat membeli atau 

melepaskan saham yang dimilikinya setiap saat dan dengan harga 

tertentu tanpa harus meminta izin kepada perusahaan atau pemegang 

saham lainnya. 

 

c. Dampak Right Issue 

Pemegang saham lama mempunyai hak untuk membeli right 

issue tetapi tidak terikat untuk membelinya. Right issue berbeda dengan 

dividen dan saham bonus yang secara otomatis menjadi hak pemegang 

saham, sedangkan right issue menjadi hak pemegang saham dengan 

membelinya. Imbalan yang akan diperoleh pemegang saham dengan 

adanya right issue adalah dividen dan capital gain, seperti pembelian 

saham biasa. Pemegang saham akan mendapat capital gain jika dapat 

menjual saham right issue lebih tinggi dari harga pembeliannya. Dengan 

kata lain, pemegang saham harus membeli saat harga rendah dan menjual 

pada saat harga naik. 

Pada saat ada penawaran tebatas, para pemegang saham yang 

memperoleh right mempunyai tiga pilihan sehubungan dengan right 

tersebut. Tiga pilihan tersebut adalah sebagai berikut. 
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a. Pemegang right dapat membeli saham baru yang sesuai dengan harga 

ditawarkan. 

b. Pemegang right dapat tidak membeli saham baru yang ditawarkan dan 

bahkan menjual right seharga nilai right tersebut. 

c. Pemegang right tidak membeli saham baru yang ditawarkan dan juga 

tidak menjualnya. 

Pilihan pertama dan kedua secara finansial mempengaruhi 

kekayaan dan kemakmuran pemegang right. Pada pilihan pertama, 

pemodal akan memerlukan tambahan dana untuk membeli saham baru 

yang mengakibatkan jumlah saham yang akan dimiliki pemegang saham 

tersebut bertambah pula. Secara finansial, penawaran terbatas tidak akan 

berpengaruh terhadap kekayaan para pemegang saham, tetapi jika mereka 

tidak membeli saham baru yang ditawarkan, proporsi kepemilikan mereka 

akan menurun setelah saham baru tersebut dijual. Hal ini disebabkan 

karena jumlah saham yang ada bertambah. 

Keputusan yang diambil untuk membeli saham right issue 

mempunyai resiko bagi pemegang saham, yaitu menurunnya harga saham 

dan dividen saham. Selain itu, membeli right issue sama dengan membeli 

saham biasa sehingga resiko yang dihadapi oleh pemegang saham right 

issue juga sama dengan resiko yang dihadapi oleh pembeli saham biasa. 

Untuk mengatasi resiko dalam membeli right issue, investor 

harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. 
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a. Pemegang saham (pemodal) harus memperhatikan harga saham. Jika 

harga saham naik, right issue juga akan naik. Karena right issue 

berbanding lurus dengan harga saham. 

b. Pemodal juga harus memperhatikan transaksi right issue yang telah 

terjadi. Pembeli right issue merupakan ukuran bagi perusahaan untuk 

melihat investor besar mana yang akan membeli saham tersebut. 

Karena untuk jangka panjang, harga saham naik walaupun pada 

awalnya mengalami penurunan karena adanya penambahan saham.  

c. Saat membeli right juga harus memperhatikan waktu pembelian. 

Sebaiknya pemodal tidak membeli right pada saat pasar mengalami 

kenaikan, karena harga saham juga akan naik. Jika pasar sedang 

mengalami penurunan, maka harga saham mengalami penurunan 

sehingga lebih menguntungkan membeli saham pada saat itu. 

 

3. Likuiditas Saham 

Menurut Kurniawan (2006) likuiditas saham diartikan sebagai 

seberapa cepat suatu asset dapat dikonversi menjadi uang kas. Asset yang 

dimaksud adalah saham perusahaan yang diperjual belikan. Likuiditas saham 

dapat dilihat dari tingkat perdagangan saham, yaitu semakin banyak saham 

yang telah terjual, maka secara teoritis likuiditas saham tersebut juga semakin 

tinggi. Saham likuid adalah saham yang mudah untuk dijadikan atau 

ditukarkan dengan uang. Saham yang tidak likuid menyebabkan hilangnya 

kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (capital gain). Semakin besar 
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volume perdagangan dibandingkan dengan jumlah seluruh saham yang 

diterbitkan maka semakin likuid saham tersebut. Dalam penelitian ini 

likuiditas saham merupakan ukuran jumlah transaksi suatu saham tertentu 

dibandingkan dengan volume perdagangan saham di pasar modal dalam 

periode tertentu. 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 

saham 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 likuid 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. Begitu pentingnya 

likuiditas saham bagi perusahaan yang telah go public maupun bagi pemodal, 

di Bursa Efek Indonesia dibuat peringkat untuk 45 buah perusahaan yang 

memiliki likuiditas tertinggi yang dikenal dengan peringkat LQ 45. 

Kebijakan right issue pada umumnya diharapkan untuk 

penambahan jumlah lembar saham di pasar yang akan meningkatkan 
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frekuensi perdagangan saham tersebut,  dengan kata lain, dapat meningkatkan 

likuiditas saham. Proksi yang digunakan untuk mengetahui likuiditas saham 

yaitu dengan melihat volume perdagangan saham. 

 

a. Volume Perdagangan 

Volume perdagangan saham adalah keseluruhan nilai transaksi 

pembelian maupun penjualan saham oleh investor dalam mata uang. 

Volume perdagangan digunakan untuk menilai suatu keputusan melalui 

informasi, atau apakah informasi bisa menghasilkan suatu keputusan 

perdagangan. Hal ini berkaitan dengan salah satu motivasi investor dalam 

melakukan transaksi jual beli saham. Volume perdagangan yang kecil 

menunjukkan investor kurang tertarik dalam melakukan investasi di pasar 

sekunder, begitu juga sebaliknya. Tingginya volume perdagangan bisa 

dilihat dari kenaikan jumlah transaksi saham dan juga indikasi 

meningkatnya jumlah perdagangan saham. Volume perdagangan 

diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya pengumuman right 

issue. 

Pengukuran likuiditas saham dilakukan dengan melihat 

Trading Volume Activity (TVA). 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, karena nilai TVA berbanding lurus 

dengan likuiditas saham. Semakin tinggi nilai TVA sebuah saham 
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mempunyai makna bahwa suatu saham dapat dijual dengan mudah karena 

banyak 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. 

TVA dapat dnyatakan dengan rumus sebagai berikut: 

  

b. Teori Asimetri Informasi 

Total volume perdagangan suatu saham merupakan suatu 

penjumlahan dari setiap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh para 

pelaku pasar, dimana proses penjumlahan ini mencerminkan adanya 

perbedaan pandangan (asimetri) antara investor tentang nilai suatu saham. 

Volume perdagangan terjadi karena perbedaan pendapat (differing beliefs) 

diantara investor tentang berapa nilai saham sesungguhnya Kenaikan 

volume perdagangan saham merefleksikan seberapa jauh terjadinya 

asimetri informasi di antara para investor sebagai reaksi atas informasi 

dari suatu pengumuman yang dipublikasikan  

Walaupun investor mempunyai interprestasi yang tidak sama 

atas suatu pengumuman yang dipublikasikan, kenaikan volume 

perdagangan saham akan tetap dapat terjadi jika investor punya presisi 

å
å=

ti

ti
ti waktupadaBEIditercatatyangperusahaansaham

waktupadagkandiperdaganyangperusahaansaham
TVA

______

_____

_
,
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informasi pribadi yang berbeda-beda. Informasi yang dimiliki investor 

dapat diperoleh dari dua sumber berikut ini. 

a. Informasi yang tersedia di publik, dimana semua investor dapat 

melakukan akses ke informasi tersebut. 

b. Informasi pribadi, dimana hanya investor itu sendiri yang mempunyai 

informasi tersebut. 

Hanya informasi pribadilah yang berbeda-beda diantara para 

investor. Ada yang mudah mempunyai akses terhadap informasi pribadi, 

sehingga presisi informasi pribadi investor tersebut relatif tinggi dan juga 

sebaliknya. Maka dengan adanya asimetri informasi  diantara investor 

menyebabkan naiknya volume perdagangan saham pada saat 

pengumuman penambahan saham baru yang dipublikasikan. Semakin 

bervariasi asimetri informasi diantara investor, akan semakin tinggi reaksi 

pasar tersebut terhadap suatu pengumuman yang dipublikasikan. 

Dari berbagai hasil penelitian empiris, tampak adanya teori 

asimetri  informasi dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai 

pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan suatu informasi yang 

dipublikasikan dalam pembuatan keputusan investasi di pasar modal. 

Investor yang mempunyai presisi informasi pribadi yang lebih akurat 

akan lebih dapat mendasarkan keputusan informasinya kepada informasi 

pribadi yang dimilikinya. Suatu informasi yang dipublikasikan tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap keputusan investasi yang akan diambil. 

Adanya hubungan antara positif antara volume perdagangan dengan 
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tingkat asimetri informasi meungkinkan para peneliti untuk mempelajari 

kemungkinan semakin meningkatnya perbedaan informasi diantara para 

investor sebagai akibat dari dipublikasikannya suatu informasi tertentu ke 

publik. 

Likuiditas saham yang diukur dengan tingkat volume 

perdagangan saham merefleksikan persepsi asimetri investor dan harga 

saham merupakan rata-rata presepsi investor. Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa volume perdagangan dapat digunakan untuk 

mengetahui adanya perbedaan preferensi diantara investor terhadap suatu 

informasi baru yang dipublikasikan. Maka informasi tentang volume 

perdagangan saham menjadi penting untuk pengambilan keputusan. 

Apakah investor akan sell, buy atau hold saham-saham perusahaan yang 

mengandung informasi baru ke pasar. 

 

c. Teori Sinyal 

Teori yang banyak digunakan sebagai dasar untuk meneliti 

reaksi pasar terhadap pengumuman right issue adalah teori sinyal. Asumsi 

utama dalam teori sinyal adalah manajemen mempunyai informasi yang 

akurat tentang nilai perusahaan  yang tidak diketahui oleh investor luas 

dan manajemen adalah orang yang selalu berusaha memaksimalkan 

insentif yang diharapkannya (Kurniawan, 2006). Artinya, manajemen 

umumnya mempunyai informnsi yang lebih akurat  dibandingkan dengan 

pihak luar perusahaan (investor) mengenai faktor-faktor yang 
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mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal, sehingga apabila 

manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka umumnya 

pasar akan merespon informasi tersebut sebagai suatu sinyal terhadap 

adanya event tertentu, yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yang 

tercermin dari perubahan harga saham dan volume perdagangan saham. 

Sebagai implikasinya, pengumuman right issue akan direspon oleh pasar 

sebagai suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang 

dikeluarkan oleh manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai 

saham perusahaan dan aktivitas perdagangan saham yang terjadi dalam 

pasar modal. 

Manajemen akan memperoleh insentif dengan pengeluaran 

saham baru yang dipercayai akan overvalued. Tetapi investor menyadari 

bahwa dengan insentif tersebut menyebabkan manajemen menggunakan 

informasi penerbitan saham baru sebagai suatu sinyal bahwa saham 

perusahaan overvalued, dimana hal tersebut akan menyebabkan harga 

saham perusahaan akan jatuh. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah 

terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan berbagai partisipan di 

pasar modal. Asimetri informasi mengimplikasikan bahwa pasar akan 

bereaksi secara negatif, karena pengumuman saham baru 

mengidentifikasikan adanya informasi tidak menguntungkan tentang 

kemampuan aliran kas perusahaan di masa depan. 
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4. Abnormal Return 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan 

return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian 

return tidak normal (abnormal return) adalah selisih antara return 

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Ada beberapa cara yang 

dapat dilakukan untuk mengukur abnormal return menurut Hartono (2007). 

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. 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 300 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. 

a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi return estimasi. 
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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 model ini, maka tidak perlu menggunakan periode 

estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas yang 

diestimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 

Pada penelitian ini, abnormal return diukur dengan menggunakan 

Market-Adjusted Model. 

 

5. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan suatu alat untuk mengukur besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: 

total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Penelitian ini selain menggunakan karakteristik pertumbuhan 

perusahaan juga menggunakan ukuran perusahaan. Dalam penelitian ini, 

ukuran perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu perusahaan besar dan kecil. 

Menurut peraturan BAPEPAM, perusahaan dapat digolongkan menjadi 

perusahaan besar jika total asset yang dimiliki lebih dari 100 miliar rupiah. 
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Sedangkan digolongkan perusahaan kecil jika total asset yang dimiliki kurang 

dari atau sama dengan 100 miliar rupiah. 

 

6. Pertumbuhan Perusahaan 

Pertumbuhan perusahaan adalah gambaran tolak ukur 

keberhasilan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan 

yang diinginkan oleh pihak internal perusahaan, yaitu manajemen, maupun 

pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Pertumbuhan ini 

diharapkan dapat memberikan prospek yang positif bagi perusahaan, seperti 

adanya suatu kesempatan berinvestasi di perusahaan tersebut. Prospek 

perusahaan yang bertumbuh bagi investor merupakan suatu prospek 

menguntungkan, karena investasi yang telah ditanam diharapkan akan 

memberikan return yang tinggi. 

Dalam penelitian ini menggunakan tingkat pertumbuhan sebagai 

dasar pengklasifikasian perusahaan. Pengklasifikasian perusahaan dibagi 

manjadi perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. Tingkat pertumbuhan 

perusahaan dapat dilihat dari berbagi sisi, seperti tingkat laba atau tingkat 

penjualan. Tetapi dalam penelitian ini menggunkan proksi dari IOS sebagai 

parameter tingkat pertumbuhan perusahaan. IOS (Investment Opportunity 

Set) adalah set kemampuan investasi yang merupakan pilihan investasi di 

masa datang. Proksi ini dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe. 
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1. Proksi berbasis harga. 

Proksi ini mendasarkan pada perbedaan antara asset dan nilai perusahaan. 

Oleh karena itu, proksi ini sangat tergantung pada harga saham. 

2. Proksi berbasis investasi. 

Proksi ini menunjukkan tingkat aktivitas investasi yang tinggi secara 

positif berhubungan dengan IOS perusahaan. Perusahaan dengan IOS 

yang tinggi, juga mempunyai tingkat investasi yang sama tinggi yang 

dikonversi menjadi asset yang dimiliki. 

3. Proksi berbasis varian. 

Proksi ini mendasarkan pada ide bahwa pilihan akan menjadi lebih 

bernilai sebagai variabilitas dari return dengan mendasarkan pada 

peningkatan asset. 

4. Proksi gabungan dari proksi IOS individual. 

Proksi ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi measurrement 

error yang ada pada proksi IOS individual, sehingga akan menghasilkan 

pengukuran yang baik. 

Pada penelitian ini menggunakna proksi berbasis harga, karena 

proksi ini sesuai atau relevan dengan penggunaan data yang ada di BEI. 

Proksi berbasisi harga dalam penelitian ini adalah MVEBVE (Market to Book 

Value of Equity), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

 ekuitasbukunilaitotal
sahampasarah

MVEBVE
___

__arg
=
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Jika nilai MVEBVE <1, maka perusahaan tersebut digolongkan menjadi 

perusahaan tidak bertumbuh. Tetapi jika MVEBVE > 1, maka perusahaan 

digolongkan menjadi perusahaan bertumbuh.  

 

B. Kerangka Teoritis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Pengaruh right issue terhadap likuiditas saham dan abnormal retun. 
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Pengumuman right issue akan direspon oleh pasar sebagai 

suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang dikeluarkan 

oleh manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai saham 

perusahaan dan aktivitas perdagangan saham yang terjadi dalam pasar 

modal. Jika pemegang saham beranggapan bahwa right issue akan 

mempunyai prospek yang menguntungkan, maka akan terjadi 

peningkatan volume penjualan saham tersebut. Sehingga tingkat likuiditas 

saham perusahaan juga akan naik. Selain itu, adanya reaksi positif dari 

pemegang saham juga megakibatkan harga saham perusahaan akan naik. 

Akibatnya return sesungguhnya akan naik melebihi return ekspektasi, 

dan akhirnya abnormal return juga akan naik. 

Begitu juga sebaliknya, jika right issue dianggap mempunyai 

pengaruh yang negatif, maka volume penjualan saham akan menurun. Hal 

ini berakibat pada tingkat likuiditas saham yang juga akan menurun. 

Selain itu, harga saham perusahaan tersebut juga akan turun, sehingga 

return sesungguhnya perusahaan pun ikut turun. Akibatnya abnormal 

return juga ikut turun karena return sesungguhnya lebih kecil dari return 

ekspektasi 

 

C. Pengembangan Hipotesis 

Likuiditas saham diartikan sebagai seberapa cepat suatu asset dapat 

dikonversi menjadi uang kas. Asset yang dimaksud adalah saham perusahaan 
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yang diperjual belikan. Likuidtas saham dapat dilihat dari tingkat perdagangan 

saham, yaitu semakin banyak saham yang telah terjual, maka secara teoritis 

likuiditas saham tersebut juga semakin tinggi. Saham likuid adalah saham yang 

mudah untuk dijadikan atau ditukarkan dengan uang. Saham yang tidak likuid 

menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (capital 

gain). Semakin besar volume perdagangan dibandingkan dengan jumlah seluruh 

saham yang diterbitkan maka semakin likuid saham tersebut. 

Kebijakan right issue pada umumnya diharapkan untuk penambahan 

jumlah lembar saham di pasar yang akan meningkatkan frekuensi perdagangan 

saham tersebut,  dengan kata lain, dapat meningkatkan likuiditas saham. 

Sehingga dapat dirumuskan hipotesis yang berkaitan dengan likuiditas sebagai 

berikut. 

Ha1 : Right issue, ukuran, dan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

secara parsial terhadap tingkat likuiditas saham. 

Abnormal return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya 

terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi 

(return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return tidak normal 

(abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan 

return ekspektasi. Dengan adanya pengumuman right issue diharapkan akan 

terjadi kenaikan jumlah volume perdagangan yang akan berdampak pada naiknya 

harga saham perusahaan tersebut di pasar. Hal ini mengakibatkan return 

sesungguhnya yang terjadi akan menjadi semakin tinggi daripada return 

ekspektasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa abnormal return pada perusahaan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

tersebut juga menjadi tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis mengenai abnormal return sebagai berikut. 

Ha2 : Right issue, ukuran, dan pertumbuhan perusahaan mempunyai pengaruh 

secara parsial terhadap abnormal return  

Selain itu, penelitian ini juga menguji pengaruh variabel independen 

right issue dan variabel kontrol  ukuran dan pertumbuhan perusahaan terhadap 

variabel dependen tingkat likuiditas saham dan abnormal return secara bersama-

sama, yang dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

Ha3: Right issue, ukuran dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi tingkat likuiditas saham. 

Ha4: Right issue, ukuran dan pertumbuhan perusahaan secara bersama-sama atau 

simultan mempengaruhi tingkat abnormal return. 

 

D. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang pengumuman right issue yang dilakukan 

perusahaan menunjukkan hasil yang beragam. Brous (1995) melakukan 

penelitian terhadap 350 perusahaan yang terdiri dari 312  perusahaan yang 

melakukan primary offering dan 38 perusahaan merupakan kombinasi dari 

primary dan secondary offering pada tahun 1976 sampai 1985 yang terdaftar di 

New York atau American Stock Exchange. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa earning forecast pada tahun tersebut menurun dikarenakan pengumuman 

right issue. Penurunan dari analisis  prediksi ini secara positif dan signifikan 
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berhubungan dengan abnormal return saham pada periode pengumuman right 

issue. 

Loughran dan Ritter (1995) juga melakukan penelitian terhadap 

perusahaan yang melakukan IPO dan SEO pada tahun 1970 sampai 1990 yang 

terdaftar di CRSP Nasdaq dan Amex-NYSE. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata annual return selam lima tahun setelah penerbitan 

saham hanya 5% untuk perusahaan yang mealakukan IPO dan 7% untuk 

perusahaan yang melakukan SEO. 

Tsangarakis (1996) menguji reaksi harga saham pada saat ex-right day 

pada 34 perusahaan yang melakukan Seasoned Equity Offerings (SEO) yang 

terdapat di pasar bursa Yunani pada periode 1981-1990. hasil penelitiannya 

menemukan bahwa tidak terdapat abnormal return dan menyimpulka bahwa 

pasar bursa Yunani adalah pasar efisiensi setengah kuat. 

Kemudian penelitian yang dilakukan Sari (2000) melakukan 

penelitian terhadap 73 perusahaan yang menerbitkan right issue pada tahun 1994-

1996 dengan menggunakan periode pengamatan empat puluh lima hari sebelum 

dan empat puluh lima hari sesudah. Sari  (2000) menyimpulkan bahwa adanya 

penawaran umum terbatas cenderung menimbulkan reaksi pasar negatif terhadap 

harga saham pada saat ex date maupun di sekitar ex date (short event window). 

Secara kumulatif right issue juga menimbulkan reaksi pasar yang negatif pada 

periode pengamatan yang lebih panjang (long event window). Adanya right issue 

dengan spread antara offer dan bid yang semakin besar, dapat menimbulkan 

reaksi pasar yang positif terhadap harga saham setelah cum date. Right issue 
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dengan rasio yang semakin besar antara jumlah lembar saham baru tehadap 

jumlah saham lamanya dapat menimbulkan reaksi pasar yang positif terhadap 

harga saham setelah cum date, namun pengaruhnya kurang signifikan. Selain itu, 

right issue dengan perbandingan yang semakin besar antara selisih harga 

penawaran baru  dan harga pasar saham lamanya  (diskonnya semakin besar), 

akan menimbulkan reaksi pasar yang negatif terhadap harga saham setelah cum 

date. 

Harto (2001) menyimpulkan bahwa untuk jangka waktu satu tahun 

sebelum right issue dibandingkan satu tahun dan dua tahun sesudah right issue 

terdapat enam rasio yang secara statistis signifikan yaitu current ratio, ATO, 

ROI, PER, dan PBV. Penurunan nilai mean selain current ratio menunjukkan 

kinerja operasi, profitabilitas, dan saham perusahaan mengalami penurunan pada 

pasca right issue. Sedangkan kinerja likuiditas perusahaan justru meningkat 

setelah dilakukan right issue. Harto (2001) melakukan penelitian terhadap 35 

perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 1992-1995. Selain itu juga 

menggunakan 42 perusahaan non issuers sebagai sampel pembanding. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Gardangen (2002) yang 

melakukan penelitian terhadap 46 perushaan yang melakukan right issue di 

Swedia Stock Exchange (SSX) antara tahun 1989 sampai dengan tahun 1999. 

Gardangen menyimpulkan bahwa pengumuman right issue mempunyai pengaruh 

yang signifikan tehadap tingkat likuiditas saham.  

Winarso (2006) yang melakukan penelitian terhadap 10 perusahaan 

yang melakukan right issue selama tahun 1996 yang terdaftar di BEJ. Hasil 
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penelitian Winarso menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan sebelum 

melakukan right issue dan setelah melakukan right issue tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan. 

Kemudian Kurniawan (2006) meneliti tentang pengumuman right 

issue yang dikeluarkan oleh perusahaan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 

waktu Januari 2002 sampai dengan Desember 2004. Hasil penelitian Kurniawan 

menunjukkan bahwa pengumuman right issue tidak memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat keuntungan saham yang ditandai dengan tidak adanya 

perbedaan rata-rata return dan abnormal return di seputar tanggal pengumuman 

yang berarti bahwa pengumuman right issue tidak terlalu berpengaruh terhadap 

tingkat keuntungan perusahaan walaupun terdapat perbedaan namun secara 

statistik tidak signifikan. Pengumuman right issue juga tidak berpengaruh 

terhadap likuiditas saham yang ditandai dengan tidak adanya perbedaan aktivitas 

volume perdagangan saham di seputar tanggal pengumuman di Bursa Efek 

Jakarta. 

Putra (2006) melakukan penelitian terhadap 43 perusahaan yang 

melakukan right issue dan 43 perusahaan non issuers yang terdaftar di BEJ pada 

tahun 1996 sampai dengan 1999. Hasil penelitian Putra (2006) menunjukkan 

bahwa rasio likuiditas CR, tidak signifikan pada tingkat keyakinan 95%. 

Sedangkan rasio leverage LEV, signifikan 95% mengalami kenaikan pada dua 

kali pengujian, untuk keseluruhan perusahaan satu kali dan perusahaan size kecil 

satu kali pada pengujian dua tahun sebelum dan sesudah right issue. Berdasarkan 

rasio aktivitas TO, signifikan 95% mengalami penurunan pada satu kali 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 39 

pengujian, yakni untuk perusahaan size sedang ada waktu pengujian satu tahun 

sebelum dan sesudah right issue. Rasio profitabilitas ROA signifikan 95% 

mengalami penurunan pada dua kali pengujian, yakni satu kali untuk perusahaan 

sedang pada waktu pengujian satu tahun sebelum dan sesudah right issue. Di 

samping itu, satu kali untuk keseluruhan perusahaan, pada waku pengujian dua 

tahun sebelum dan sesudah right issue. ROE, signifikan 95% mengalami 

penurunan pada satu kali pengujian, yakni untuk keseluruhan perusahaan, 

padawaktu pengujian dua tahun sebelum dan sesudah right issue. Berdasarkan 

rasio likuiditas CR, signifikan 95% berbeda antara issuer dengan non-issuer pada 

tiga kali pengujian untuk keseluruhan perusahaan, yakni t-0, t+1, t+2 dan mean 

issuer lebih tinggi dibandingkan dengan non-issuer. LEV, signifikan 95% 

berbeda antara issuer dengan non-issuer pada satu kali pengujian t+1 untuk 

keseluruhan perusahaan, dan dua kali pada perusahaan size sedang pada t-0 dan 

t+1. Di sini mean issuer lebih rendah dibandingkan dengan non-issuer. 

Berdasarkan rasio aktivitas ATO tidak berbeda secara signifikan antara issuer 

dengan non-issuer pada tingkat keyakinan 95%. Berdasarkan rasio profitabilitas 

NPM, signifikan 95% berbeda antara issuer dengan non-issuer pada t-2 untuk 

perusahaan size sedang dan mean issuer lebih tinggi dibandingkan dengan non-

issuer. 

Sedangkan penelitian Rivai (2007) menyimpulkan bahwa dividen per 

share tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukan kebijakan 

right issue. Dari hasil perhitungan diperoleh tingkat signifikansi 0.070 lebih besar 

dari 0.05. Capital gain juga tidak mengalami perubahan yang signifikan setelah 
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dilakukan kebijakan right issue.  Hal ini terlihat dari hasil perhitungan bahwa 

tingkat signifikansi 0.635 lebih besar dari 0.05 

Selanjutnya Wijaksono (2007) melakukan penelitian terhadap 41 

perusahaan yang melakukan right issue selama 5 (lima) tahun, mulai tahun 2000 

sampai tahun 2004. Hasil penelitian tersebut menunjukkan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara return saham sebelum dan sesudah 

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

memiliki kandungan informasi yang dapat meningkatkan return saham secara 

signifikan. Hasil penelitian terhadap aktivitas volume perdagangan menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara aktivitas volume 

perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman right issue, hal ini berarti bahwa 

pengumuman right issue tidak mempunyai kandungan informasi yang dapat 

meningkatkan volume perdagangan secara signifikan. 

Setyawan (2008) meneliti reaksi pasar pada saat sebelum dan sesudah  

pengumuman right issue untuk saham-saham LQ45 dan non LQ45 yang terdaftar 

di BEJ pada tahun 1999-2005. Dengan menggunakan 116 sampel perusahaan 

yang terdaftar di BEJ dan metodologi studi peristiwa, Setyawan (2008) 

menyimpulkan bahwa rata abnormal return (AAR) untuk semua saham yang 

melakukan right issue periode tahun 1999-2005 cenderung positif sebelum event 

date (t = 0). Sedangkan setelah t = 0, rata-rata abnormal return lebih banyak 

berada pada posisi negatif. Selain itu juga tidak ada ketergantungan (dependensi) 

antara abnormal return positif dan negatif dengan pengumuman right issue LQ45 

dan non LQ45. Positif ataupun negatif reaksi pasar akan tergantung dari pada 
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motif dan tujuan right issue yang dilakukan oleh para emiten LQ45 dan non 

LQ45. 

Kemudian Sahabu (2009) menganalisis praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan right issue di Indonesia antara tahun 

1999-2005. Secara khusus Sahabu (2009) ingin menganalisis manajemen laba 

dengan metoda manipulasi aktivitas nyata Dari hasil penelitian Sahabu (2009), 

ternyata ditemukan adanya motivasi manajemen laba pada saat perusahaan 

melakukan right issue dengan menggunakan ukuran manajemen laba yang klasik, 

yaitu proksi akrual diskresioner jangka pendek dan akrual diskresioner jangka 

panjang serta manipulasi aktivitas nyata melalui arus kas kegiatan operasi. 

Namun tidak dapat dibuktikan perusahaan melakukan manipulasi aktivitas nyata 

melalui biaya produksi dan biaya diskresioner. Manajemen laba melalui akrual 

dan manipulasi aktivitas nyata pada saat right issue terbukti mempengaruhi 

kinerja pasar dalam jangka pendek (satu tahun). Selain itu, kemampuan 

manajemen laba dalam memprediksi kinerja saham dalam jangka waktu yang 

lebih panjang menjadi menurun. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode studi peristiwa (event study), 

salah satu metode penelitian yang paling banyak digunakan sebagai alat 

penelitian dalam bidang keuangan akhir-akhir ini. Dalam penelitian studi 

peristiwa, fokus penelitian adalah mengkaji seberapa kuat reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa atau kejadian tertentu dengan melihat pada perubahan harga 

saham di seputar peristiwa tersebut. Peristiwa atau kejadian bisa dalam bentuk 

informasi yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga tertentu, misalnya 

koran, jurnal pasar modal, dan lain-lain. Peristiwa yang diteliti dalam penelitian 

ini adalah pengumuman right issue. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

perhatian adalah apakah peristiwa tersebut mempengaruhi tingkat likuiditas 

saham dan abnormal return yang ditandai dengan adanya penambahan volume 

penjualan saham pada saat periode jendela. 

Dilihat dari dimensi waktunya, penelitian ini bersifat studi 

longitudinal. Penelitian longitudinal adalah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan data pada dua atau lebih batas waktu untuk menilai peningkatan, 

atau mendeteksi kemungkinan hubungan kausal (Sekaran, 2006). 

Selain itu, penelitian ini menggunakan library research untuk 

mencari landasan teori yang mendukung penelitian. Dilihat dari sisi 
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pengendalian terhadap variabel penelitian, penelitian ini merupakan penelitian 

expost-facto, yaitu penelitian dimana peneliti tidak mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi variabel penelitian dan data yang diuji adalah data historis. 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat causal. 

Variabel bebasnya berupa right issue yang diukur berdasarkan ada atau tidaknya 

pengumuman right issue pada periode 2004 sampai dengan 2008, dan variabel 

terikatnya adalah abnormal return dan tingkat likuiditas saham yang diukur 

bedasarkan Trading Volume Activity (TVA). Selain itu, penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan yang diukur 

berdasarkan total asset, dan pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan  

MVEBVE (Market to Book Value of Equity). 

 

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek yang 

karakteristiknya hendak diduga (Djarwanto, 2000). Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan go public yang 

sahamnya terdaftar dan diperdagangkan di BEI selama periode 2004 sampai 

dengan 2008.  
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2. Sampel 

Menurut Djarwanto (2000), sampel adalah bagian dari populasi 

yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah 

populasinya). 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling. Dalam purposive sampling, sampel yang dipilih adalah 

populasi yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti (Sekaran, 2006). 

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah semua 

perusahaan yang go public yang melakukan pengumuman right issue pada 

periode 2004 sampai dengan 2008 dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain 

itu juga dipilh sampel dari perusahaan non issuer sebagai sampel 

pembanding untuk dapat mengetahui seberapa besar pengaruh right issue 

terhadap abnormal return dan likuiditas saham. Sampel non issuer ini juga 

dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling). 

Setelah dilakukan metode purposive sampling maka ditemukan 

sampel issuers sebanyak 17 perusahaan dan sampel perusahaan non issuers 

sebanyak 12 perusahaan. Untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan pada tabel 

3.1. 
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TABEL 3.1 
PROSES PEMILIHAN SAMPEL 
 

Sampel issuer:      76    
(-) yang tidak termasuk:         
  perusahaan yg melakukan kebijakan lain di waktu yg sama 4    
  data perusahaan tdk lengkap    2    
  right issue disertai warran    16    
  dlm periode 2004-2008 melakukan right issue lebih dari satu kali 15    
  memiliki TVA ≤ 0     21    
  jml sampel issuer      18   
Sampel issuer      39    
(-) yang tidak termasuk         
  memiliki TVA ≤ 0     25    
  jml sampel non-issuer     14   
(-) data outlier        32 
         3 
         29 

 
Daftar nama perusahaan yang melakukan right issue pada 

periode 2004 sampai dengan 2008 beserta tanggal pengumumannya, 

terdapat dalam LAMPIRAN 1. Untuk daftar nama perusahaan non issuer 

pada periode 2004 sampai dengan 2008, terdapat pada LAMPIRAN 2. 

Dalam sampel tersebut juga ditentukan periode pengamatan 

(event window) yang dilakukan, yaitu selama sebelas hari, yang terdiri dari 

lima hari sebelum (pre-event), satu hari saat pengumuman (event day), dan 

lima hari setelah pengumuman (post-event). 

 

3. Teknik Sampling 

Sampling adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya 

dari populasi, sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang 

sifat dan karakteristiknya, akan memungkinkan untuk menggeneralisasikan 
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sifat atau karakteristik tersebut pada elemen populasi (Sekaran, 2006). 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non 

probability sampling, yaitu proses pengambilan sampel yang tidak 

menjamin adanya peluang bahwa setiap unsur anggota populasi dipilih 

sebagai sampel. Adapun cara pengambilan sampelnya dengan purposive 

sampling, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti (Sekaran, 2006). 

Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

melakukan right issue tahun 2004-2008 dengan kriteria sebagai berikut. 

1. Sampel yang dipilih adalah seluruh saham perusahaan yang terdaftar 

dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 sampai 

dengan 2008. 

2. Perusahaan yang melakukan kebijakan right issue pada periode 2004 

sampai dengan 2008, dan hanya satu kali melakukan right issue pada 

periode tersebut. Selain itu, perusahaan tersebut harus memiliki tanggal 

pengumuman right issue, dan memiliki TVA > 0.  

3. Perusahaan mempunyai data harian selama lima hari sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue, serta satu hari pada saat 

pengumuman right issue, mengenai closing price harian, volume 

penjualan saham harian, total asset perusahaan. Jika data perusahaan 

tidak lengkap, maka perusahaan tersebut tidak dimasukkan ke dalam 

sampel. 
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4. Pada saat right issue, perusahaan tidak menyertakan atau menerbitkan 

juga warran dan obligasi sebagai daya tarik atau pemanis agar  investor 

tertarik untuk membeli saham right issue.  

5. Ketika melakukan pengumuman right issue, pada periode jendela, 

perusahaan tidak bersamaan melakukan kebijakan corporate action 

yang lain, seperti stock split, pemberian saham bonus, dividen saham 

maupun dividen tunai, dan peristiwa yang lain yang dapat 

mempengaruhi harga saham dan jumlah saham yang beredar, maka 

perusahaan tersebut dikeluarkan dari sampel. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan perusahaan non issuers 

sebagai sampel pembanding untuk mengukur seberapa besar pengaruh 

right issue terhadap abnormal return dan likuiditas saham. Untuk sampel 

pembanding (non-issuer) dipilih perusahaan yang sesuai dengan sampel 

issuers berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria tersebut antara 

lain sebagai berikut. 

1. Saham perusahaan tersebut telah terdaftar dan aktif diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 sampai dengan 2008. 

2. Perusahaan tersebut tidak melakukan right issue selama jangka waktu 

tahun 2004 sampai dengan 2008. 

3. Perusahaan tersebut mempunyai ukuran yang hampir sama dengan 

sampel perusahaan issuer dan memiliki TVA > 0. 

4. Perusahaan mempunyai data  closing price harian, volume penjualan 

saham harian, total asset perusahaan. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian event study untuk mengetahui pengaruh right issue 

pada abnormal return dan tingkat likuiditas saham, variabel yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

1. Variabel independen dalam penelitian ini adalah right issue yang merupakan 

variabel dummy yang diukur dari ada atau tidaknya pengumuman right issue 

pada periode 2004 sampai dengan 2008. Jika terdapat pengumuman right 

issue pada perode tersebut maka diberi kode 1, tetapi jika tidak terdapat 

pengumuman, maka diberi kode 0. 

a. Hari pengumuman, yaitu hari dan tanggal perusahaan mengumumkan 

right issue yang menggunakan tanggal ex-date yang terdapat di laporan 

resmi Bursa Efek Indonesia, seperti Indonesian Capital Market 

directory (ICMD) dan ISX Monthly Statistic. Pemilihan tanggal ini 

dilatar belakangi pengertian bahwa dalam event study, penentuan hari 

pengumuman dianggap bisa memberikan informasi bagi investor. 

b. Periode peristiwa (event window) yang digunakan adalah sebelas hari, 

yaitu periode hari ke −5 sampai dengan ke +5. Beberapa alasan 

mengapa menggunakan periode antara   −5 sampai dengan +5, antara 

lain sebagai berikut. 

1) Periode ini sudah cukup untuk melihat pengaruh pengumuman 

right issue terhadap abnormal return dan tingkat likuiditas saham. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 49 

2) Jika menggunakan lebih dari lima hari, maka ada unsur-unsur lain 

atau pengumuman lain yang kemungkinan dapat mempengaruhi 

penelitian ini. Semakin lebar event window, maka akan semakin 

besar pula kemungkinan terkontaminasi dengan pengaruh 

pengumuman lain yang dekat dengan right issue. 

3) Jika kurang dari lima hari, kemungkinan belum ada pengaruhnya. 

Hal ini disebabkan karena BEI merupakan pasar modal yang 

bekembang (emerging capital market), sehingga penyerapan 

terhadap informasi relatif lambat. Jadi jika menggunakan kurang 

dari lima hari, maka kemungkinan belum ada pengaruhnya. 

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah abnormal return dan tingkat 

likuiditas saham. 

a. Abnormal return, yaitu kelebihan dari return sesungguhnya terjadi 

terhadap return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). 

Dengan demikian, abnormal return adalah selisish antara return  

sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Sehingga 

abnormal return dapat dirumuskan sebagai berikut.  

   

Di mana: 

Ari, t : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode jendela ke-t. 

Ri,t : Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada 

periode jendela ke-t. 

[ ]tiitit RERAR ,-=
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E[Ri,t] : Return ekspektasi yang terjadi untuk sekuritas ke-i pada 

periode jendela ke-t. 

Return sesungguhnya, yaitu return yang terjadi pada waktu ke-t yang 

merupakan selisih harga penutupan perdagangan (closing price) 

sekarang terhadap harga penutupan perdagangan (closing price) 

sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. 

  

 

Dimana: 

tiR ,  : Return sesungguhnya sekuritas ke-i pada periode jendela ke-t. 

tiP ,  : Harga penutupan sekuritas ke-i pada periode jendela ke-t. 

1, -tiP  : Harga penutupan sekuritas ke-i pada periode jendela ke-t−1. 

Return ekspektasi, yaitu return yang harus diestimasi terlebih dahulu. 

Pada penelitian ini return ekspektasi dihitung dengan menggunakan 

market adjusted model. Model pasar disesuaikan (market-adjusted 

model) menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah indeks pasar pada saat tersebut. Sehingga 

return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar.  Retun indeks pasar (Rmt) dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut. 

1

1
,

-

--
=

t

tt
tm IHSG
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R  

1,

1,,
,
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=
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R
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Dimana: 

Rm,t : Return pasar pada waktu ke-t 

IHSGt : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu ke-t   

IHSGt-1  : Indeks Harga Saham Gabungan pada waktu ke-t−1 

Kelebihan market-adjusted model dibandingkan dengan model yang 

lain adalah sebagai berikut. 

1) Market-adjusted model tidak memerlukan periode estiamasi seperti 

market  model. Jika menggunakan periode estimasi dikhawatirkan 

akan terjadi bias, karena banyak saham yang dijadikan sampel 

tergolong tidak aktif. Selain itu, dengan adanya periode estimasi, 

dikhawatirkan akan menyebabkan data tidak beraturan. 

2) BEI merupakan emerging capital market dimana perdagangannya 

banyak saham yang transaksinya tidak likuid, sehingga saham 

tersebut jarang diperdagangkan. Akibatnya, banyak saham yang 

menghasilkan return selama tidak terjadi transaksi. 

3) Dalam market-adjusted model, tidak terkandung kesalahan estimasi 

seperti pada market model. Selain itu, model ini menggunakan IHSG 

yang merupakan penduga terbaik dalam pendugaan return 

ekspektasi, sehingga diharapkan hasil penelitian tidak bias.   

Dalam penelitian ini menggunakan rata-rata abnormal return atau 

Cummulative Abnormal Return (CAR) pada periode jendela.  
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Cummulative Abnormal Return (CAR) dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

n

AR
CAR

n

i
ti

ti

å
== 1

,

,   

Dimana: 

tiCAR ,  : Rata-rata abnormal return sekuritas ke-i. 

tiAR ,  : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode ke-t. 

n  : Jumlah periode jendela. 

b. Tingkat likuiditas saham, yaitu likuiditas saham diartikan sebagai 

seberapa cepat suatu asset dapat dikonversi menjadi uang kas 

(Kurniawan, 2006). Asset yang dimaksud adalah saham perusahaan 

yang diperjual belikan. Likuiditas saham dapat dilihat dari tingkat 

perdagangan saham, yaitu semakin banyak saham yang telah terjual, 

maka secara teoritis likuiditas saham tersebut juga semakin tinggi. 

Kebijakan right issue pada umumnya diharapkan untuk penambahan 

jumlah lembar saham di pasar yang akan meningkatkan frekuensi 

perdagangan saham tersebut,  dengan kata lain, dapat meningkatkan 

likuiditas saham.  

Pengukuran likuiditas saham dilakukan dengan melihat Trading Volume 

Activity (TVA). Trading Volume Activity (TVA) merupakan suatu 

instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap 

suatu informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 
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perdagangan di pasar modal, karena nilai TVA berbanding lurus dengan 

likuiditas saham. Semakin tinggi nilai TVA sebuah saham mempunyai 

makna bahwa suatu saham dapat dijual dengan mudah karena banyak 

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. TVA dapat 

dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:   

 

3. Dalam penelitian ini terdapat faktor lain yang mungkin juga mempengaruhi 

variabel dependen, kinerja saham jangka panjang perusahaan. Oleh karena 

itu dalam penelitian ini dimasukkan pula variabel kontrol yang mungkin 

ikut berpengaruh terhadap variabel dependen tingkat likuiditas saham dan 

abnormal return, yaitu ukuran dan pertumbuhan perusahaan. 

a. Ukuran perusahaan, merupakan suatu alat untuk mengukur besar 

kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai 

cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. 

Pengelompokkan perusahaan pada penelitian ini berdasarkan pada 

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-55/PM/1996 tanggal 17 Januari 

å
å=

ti

ti
ti waktupadaBEIditercatatyangperusahaansaham

waktupadagkandiperdaganyangperusahaansaham
TVA

______

_____

_
,
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1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. 

Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang ”Pedoman Mengenai 

Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran 

Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil”. Salah satu dari 

keputusan tersebut pada butir kesatu menyatakan bahwa perusahaan 

menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia 

yang memiliki jumlah kekayaan (total asset) tidak lebih dari 100 miliar 

rupiah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1) Perusahaan menengah dan kecil adalah perusahaan yang memiliki 

total asset kurang dari atau sama dengan 100 miliar rupiah. Jika 

termasuk perusahaan kecil dan menengah, maka diberi kode 0. 

2) Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total asset 

lebih dari 100 miliar rupiah. Jika termasuk perusahaan besar, maka 

diberi kode 1. 

b. Pertumbuhan perusahaan adalah gambaran tolak ukur keberhasilan 

perusahaan. Pertumbuhan perusahaan merupakan suatu harapan yang 

diinginkan oleh pihak internal perusahaan, yaitu manajemen, maupun 

pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. Dalam 

penelitian ini menggunakan tingkat pertumbuhan sebagai dasar 

pengklasifikasian perusahaan. Pengklasifikasian perusahaan dibagi 

manjadi perusahaan bertumbuh dan tidak bertumbuh. 

Pada penelitian ini menggunakan proksi berbasis harga, karena proksi 

ini sesuai atau relevan dengan penggunaan data yang ada di BEI. Proksi 
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berbasis harga dalam penelitian ini adalah MVEBVE (Market to Book 

Value of Equity), yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

 

Jika nilai MVEBVE <1, maka perusahaan tersebut digolongkan 

menjadi perusahaan tidak bertumbuh. Tetapi jika MVEBVE > 1, maka 

perusahaan digolongkan menjadi perusahaan bertumbuh.  

Perusahaan bertumbuh diberi kode 1, sedangkan perusahaan tidak 

bertumbuh diberi kode 0. 

 

D. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder (secondary data) yang 

dapat diperoleh dari berbagai literatur, artikel, text book, media massa, data base 

yang ada dipojok BEJ FE-UNS dan perpustakaan MM-UNS serta sumber lain 

yang dapat mendukung penelitian ini. Data-data yang digunakan antara lain. 

1. Data saham perusahaan yang melakukan right issue tahun 2004 sampai 

dengan 2008 diperoleh dari ICMD, dan ISX Monthly Statistic. 

2. Tanggal pengumuman right issue dari masing-masing perusahaan sampel 

diperoleh dari ISX Monthly Statistic dan ISX Statistic tahun 2004 sampai 

dengan 2008. 

ekuitastotal
sahampasarah

MVEBVE
_

__arg
=
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3. Data harga saham, volume perdagangan saham dan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) harian yang tersedia di data base perpustakaan MM-

UNS. 

4. Jumlah saham yang beredar masing-masing perusahaan diperoleh dari ISX 

Monthly Statistic dan ICMD. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Sampel perusahaan dipilih secara purposive sampling dengan 

menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Dari kriteria yang ditetapkan 

tersebut, akhirnya diperoleh sampel 17 perusahaan yang melakukan right issue 

dan 12 perusahaan non issuer. Adapun perincian berdasarkan size untuk 

perusahaan issuer, yakni  empat (4) perusahaan kecil dan 13 perusahaan besar. 

Selain itu, satu (1) perusahaan kecil dan 12 perusahaan besar. Penelitian ini 

menggunakan periode waktu selama lima tahun, yaitu tahun 2004-2008 sehingga 

dikategorikan penelitian longitudinal dan menggunakan teknik kepustakaan, 

dimana data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel pembanding yang 

digunakan adalah perusahaan yang tidak melakukan right issue dengan 

menggunakan ukuran (size) perusahaan. Ukuran (size) perusahaan mengacu 

kepada total asset perusahaan. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data perusahaan yang melakukan right issue tahun 2004-

2008. Data penelitian yang akan dikumpulkan adalah data historis 2004, 2005, 
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2006, 2007, dan 2008. Peneliti mendapatkan data perusahaan yang melakukan 

right issue berasal dari pojok BEJ Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

Sedangkan untuk data harga saham harian diperoleh dari data base perpustakaan 

MM-UNS, IHSG volume perdagangan saham dan total asset diperoleh dari ISX 

statistik, data base BEI, dan Indonesian Capital Market Directory tahun 2004, 

2005, 2006, 2007, dan 2008. 

 

F. Metode Analisis Data 

1. Uji Asumsi Klasik 

Salah satu syarat untuk bisa menggunakan persamaan regresi 

berganda adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Empat uji asumsi klasik 

dalam penelitian ini meliputi uji heteroskedastisitas, autokorelasi, 

multikolinearitas, dan normalitas. Penjelasan masing-masing pengujian 

asumsi klasik akan diuraikan seperti di bawah ini. 

a. Uji heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedasitas, 

dan jika berbeda disebut heterokedasitas. Model regresi yang baik 

adalah yang homoskedasitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Metode yang dapat digunakan untuk menguji adanya gejala ini adalah 
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uji Glejser. Jika terdapat koefisien regresi variabel independen yang 

tidak signifikan (> 0.05), berarti tidak terdapat heteroskedastisitas. 

b. Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah adanya korelasi pada tempat yang berdekatan dan 

menimbulkan konsekuensi, yaitu interval keyakinan menjadi lebar 

serta varians dan kesalahan standar akan ditaksir terlalu rendah. Jika 

kesalahan pengganggu dalam observasi saling berkorelasi satu sama 

lain atau terjadi saling ketergantungan, maka akan terjadi autokorelasi. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode t-1. Jika terjadi korelasi, 

maka terdapat masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah 

tidak terdapat autokorelasi. Pengujian yang sering digunakan untuk 

menguji ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. 

Pada uji Durbin-Watson Deteksi, bila nilai D-W antara 1.195 sampai 

dengan 2.350, maka tidak ada autokorelasi baik positif maupun 

negatif.  

c. Uji multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika 

terdapat korelasi, berarti terdapat masalah multikolinearitas. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi multikolinearitas. Jika 

variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini 
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tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Sekaran, 2006). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas adalah dengan melihat (1) nilai tolerance dan (2) 

nilai VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan 

setiap variabel independen manakah yang dapat dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana, setiap 

variabel independen menjadi variabel dependen dan diregres terhadap 

variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya.  

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0.010 atau sama 

dengan nilai VIF > 10.  

d. Uji normalitas data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel independen dan variabel dependen berdistribusi normal atau 

tidak. Cara untuk menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-

Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau  

p-value > 0,05, maka data berdistribusi normal. 
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2. Analisis Regresi linier Berganda 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  

regresi berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, dan juga menunjukkan arah 

hubungan antara dependen dengan variabel independen. Dalam penelitian 

ini menggunakan tiga variabel dummy yang dapat dikategorikan sebagai 

berikut. 

TABEL 3.2 
KODE VARIABEL DUMMY 
 

Variabel 
 

Kategori 
perusahaan 

Kode variabel 
 

 
RIGHT: 

 

 
Issuers 

Non issuer 

DRIGHT 
1 
0 

 
SIZE: 

 
 

 
Besar 
Kecil 

DSIZE 
1 
0 

 
GROWTH: 

 

 
Bertumbuh 

Tidak bertumbuh 

DGRWTH 
1 
0 

 
Regresi linier berganda merrupakan analisis peramalan yang 

menggunakan lebih dari satu variabel independen. Model analisis regresi 

linier berganda untuk pengujian ini adalah sebagai berikut. 

eDGROWTHbDSIZEbDRIGHTbaTVA ti ++++= 321,  

eDGROWTHbDSIZEbDRIGHTbaCAR ti ++++= 321,  
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Di mana: 

tiTVA ,  : Trading Volume Activity (TVA) saham ke-i pada hari ke-t. 

tiCAR ,  : Cummulative Abnormal Return saham ke-i pada hari ke-t. 

DRIGHT  : variabel dummy, jika perusahaan melakukan right issue, 

maka diberi kode 1. Jika tidak melakukan right issue, diberi 

kode 0. 

DSIZE  : ukuran perusahaan, jika total asset perusahaan > Rp. 

100.000.000,00 maka termasuk kategori perusahaan besar 

dan diberi kode 1. Sedangkan perusahaan yang total assetnya 

< Rp. 100.000.000,00, maka termasuk kategori perusahaan 

kecil, sehingga diberi kode 0 

DGROWTH  : pertumbuhan perusahaan yang dinilai dari MVEBVE 

(Market to Book Value of Equity). Jika nilai MVEBVE <1, 

maka perusahaan tersebut digolongkan menjadi perusahaan 

tidak bertumbuh. Tetapi jika MVEBVE > 1, maka 

perusahaan digolongkan menjadi perusahaan bertumbuh.  

e  : standart error, kemungkinan terjadinya kesalahan. 

a  : intersep. 

3,21, bbb  : koefisien regresi linier berganda.   

Setelah diperoleh hasil estimasi dengan menggunakan persamaan 

regresi di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengujian hasil estimasi 

regresi linier berganda yang terdiri dari. 
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a. Koefisien determinasi (R2). 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur persentase 

variabilitas variabel dependen yang dijelaskan oleh semua variabel 

independennya. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 dan 1 

(0<R2<1). Dalam output SPSS, nilai koefisien determinasi terletak 

pada tabel model summary dan tertulis R square.  

Koefisien determinasi  menurut  Djarwanto  (2000)  dihitung dengan 

rumus sebagai berikut.  

å
å å å++

=
2

22112

Y

YXbYXbYXb
R nn  

Dimana: 

R2 : koefisien determinasi. 

b1 : koefisien regresi linier berganda ke-1. 

b\2 : koefisien regresi linier berganda ke-2. 

bn : koefisien regresi linier berganda ke-n. 

X1 : variabel X ke-1. 

X2 :  variabel X ke-1. 

Xn : variabel X ke-n. 

Y  : variabel Y. 

Apabila  koefisien  determinasi  (R2)  mendekati  angka satu  1 berarti  

terdapat  hubungan  yang  kuat  (Djarwanto, 2000). 
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b. Pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial dan uji pengaruh 

simultan untuk membuktikan apakah hipotesis yang digunakan 

diterima atau ditolak. 

1) Uji parsial (t-test). 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individu terhadap 

variabel dependen. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

(a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan alternatif. 

H0 : b i = 0 Artinya tidak ada pengaruh antara right issue, 

ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. 

Ha : bi ≠ 0 Artinya ada pengaruh antara right issue, ukuran 

perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan. 

(b) Menentukan level of significance (α).  

Pengujian ini menggunakan level of significance (α) 0.05. Hal 

ini berarti bahwa probabilitas akan mendapatkan harga x  

yang terletak di daerah kritis (daerah tolak), apabila hipotesis 

benar sebesar 0.05. 
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(c) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan. 

 

 

 

 
( )1;2 --- knt a           ( )1;2 -- knt a  

 
H0 diterima apabila ( )1;2 --- knt a  ≤ t ≤ ( )1;2 -- knt a . 

H0 ditolak apabila t > ( )1;2 -- knt a  atau t < ( )1;2 --- knt a .  

(d) Perhitungan nilai t dengan menggunakan uji t-hitung (thitung). 

Rumusnya adalah sebagai berikut:  

)( i

i
hitung bSe

b
t =  

Keterangan: 

b i  = koefisien regresi variabel independen ke-i. 

Seb i = standar error variabel independen ke-i. 

(e) Menarik kesimpulan H0 diterima atau ditolak. 

H0 diterima apabila ( )1;2 --- knt a  ≤ t ≤ ( )1;2 -- knt a . 

H0 ditolak apabila t > ( )1;2 -- knt a  atau t < ( )1;2 --- knt a . 

2) Uji pengaruh simultan (F-test). 

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model secara besama-

Daerah tolak Daerah tolak 

Daerah  terima 
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sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut. 

(a) Menentukan formulasi hipotesis nihil dan hipotesis alternatif. 

H0 : b1  = b2 = b3= 0 Berarti tidak terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel  X1, X2, 

X3 terhadap variabel Y. 

Ha : b1 ≠ b2≠ b3 ≠ 0 Berarti terdapat pengaruh secara 

bersama-sama antara variabel  X1, X2, 

X3 terhadap variabel Y. 

(b) Menentukan level of significance. 

Pengujian ini menggunakan level of significance (α) 0.05. 

(c) Menentukan kriteria penerimaan dan penolakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -Fα/2; k; (n-1-k)     Fα/2; k; (n-1-k) 

 
H0 diterima apabila -Fα/2; k; (n-1-k) ≤ Fhitung ≤ Fα; k; (n-1-k). 

H0 ditolak apabila Fhitung > Fα; k; (n-1-k) atau Fhitung < -Fα/2; k; (n-1-k). 

(d) Menentukan kriteria pengujian dengan F hitung. 

  
knresJk

kregJk
Fhitung --

=
1)(

)(  
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 Keterangan: 

JK(reg)  : jumlah kuadrat regresi. 

JK(res)  : jumlah kuadrat residu. 

k  : banyaknya variabel bebas yang digunakan. 

n  : jumlah sampel.  

(e) Menarik kesimpulan. 

Nilai Fhitung yang diperoleh dibandingkan dengan Ftabel. 

Apabila  Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan ada pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen secara bersama-sama. Apabila Fhitung ≤ Ftabel, maka 

H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel 

dependen secara bersama-sama 
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