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   BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Informasi merupakan kebutuhan yang mendasar  bagi para investor di 

pasar modal dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini 

berkaitan dengan pemilihan portofolio investasi yang paling menguntungkan 

dengan tingkat resiko tertentu. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian 

yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil diharapkan akan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai (Fatmawati dan Asri, 1999). 

Banyak sekali informasi yang bisa didapatkan investor dalam pasar 

modal. Salah satu informasi yang bisa didapatkan oleh investor adalah 

pengumuman right issue. Informasi right issue ini dianggap informatif jika 

keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor melakukan transaksi di 

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

perdaganagan, bid-ask spreads dan indikator dan karakteristik pasar lainnya. 

Right issue   adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada 

pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih 

dahulu. Makna penawaran umum berarti memberikan tawaran kepublik dan 

makna terbatas adalah penawaran umum ditujukan kepemegang saham lama. 

Menurut Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 82 

ayat 1, menyatakan bahwa”Bapepam dapat mewajibkan emiten atau 

perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 

kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila emiten atau 
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perusahaan publik tersebut menerbitkan saham atau efek yang dapat ditukar 

dengan saham emiten atau perusahaan publik tersebut” (Wijanarko, 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Asquit dan Mullins (1986), menguji 

pengaruh penambahan saham  terhadap harga saham. Hasilnya menunjukkan 

pengumuman penawaran saham  menurunkan harga saham secara signifikan, 

hal ini tentunya juga akan menurunkan tingkat keuntungan saham. Perubahan 

harga saham diukur dengan abnormal return dengan metode Scholes and 

William untuk mengoreksi beta. (Ghozali dan Solichin, 2003). 

Penelitian di Indonesia tentang pengaruh pengumuman right issue 

terhadap tingkat keuntungan, perubahan harga saham, dan likuiditas saham 

antara lain dilakukan oleh Budiarto dan Baridwan (1999), Ghozali dan 

Solichin (2003), dan Wijanarko (2002).  

Budiarto dan Baridwan (1999), menguji perilaku tingkat keuntungan 

saham dan aktivitas perdagangan saham di seputar right issue. Dalam 

penelitian tersebut diambil sampel sebanyak 50 perusahaan yang melakukan 

right issue di BEJ selama tahun 1994-1996. Market Adjusted Model digunakan 

untuk mengestimasi abnormal return. Trading volume activity (TVA) 

digunakan untuk menguji perbedaan dalam aktivitas perdagangan disepanjang 

periode pengumuman. Secara keseluruhan penelitian tersebut tidak berhasil 

membuktikan pengaruh right issue terhadap tingkat keuntungan dan likuiditas 

saham.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ghozali dan Solichin (2003). 

Penelitian tersebut menguji pengaruh pengumuman right issue terhadap reaksi 
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pasar di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1996-19997, dengan sampel 

sebanyak 47. Ghozali dan Solichin (2003) menggunakan market model untuk 

megestimasi return ekspektasi dan menggunakan uji-t untuk menguji 

hipotesisnya. Hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman right issue tidak 

berpengaruh pada abnormal return perusahaan-perusahaan publik di 

indonesia. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak digunakannya koreksi 

beta. 

Berbeda dengan penemuan kedua penelitian diatas, penelitian 

Wijanarko (2002) menemukan bukti bahwa pengumuman right issue memiliki 

kandungan informasi yang dampaknya mempengaruhi keputusan investor 

dalam bertransaksi dipasar modal. Wijanarko (2002) meneliti pengaruh 

pengumuman right issue terhadap abnormal return di bursa efek jakarta 

periode tahun 1998-2001. Wijanarko (2002) menggunakan market model  

untuk mengestimasi return ekspektasi dan menggunakan uji t untuk menguji 

hipotesisnya. 

Berbagai penelitian diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten, 

oleh karena itu penulis termotivasi untuk melakukan penelitian ulang. 

Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pengumuman right issue 

terhadap likuiditas  (Trading Volume Activity dan Bid-ask spread) dan tingkat 

keuntungan saham (abnormal return). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ghozali dan Solichin (2003), 

dengan beberapa perbedaaan, antara lain berikut ini. 
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1. Penelitian ini selain menguji pengaruh pengumuman right issue 

terhadap tingkat keuntungan saham (abnormal return), juga menguji 

pengaruh pengumuman right issue terhadap likuiditas saham yang 

diproksikan dengan Trading Volume Activity dan Bid-ask spread. 

Penambahan variabel likuiditas ini didasarkan pada penelitian 

Budiarto (1999) yang juga meneliti pengaruh pengumuman right issue 

terhadap likuiditas saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

budiarto terletak pada proksi yang digunakan. Penelitian ini 

menggunakan dua proksi likuiditas sekaligus yaitu:  Trading Volume 

Activity dan Bid-ask spread, sedangkan Budiarto hanya menggunakan 

Trading Volume Activity. Penggunaan proksi  bid-ask spread ini 

didasarkan pada penelitian Sutrisna (2000) yang diantaranya meneliti 

pengaruh pengumuman stock split terhadap likuiditas saham. 

2. Penelitian Ghozali dan Baridwan (2003) belum menggunakan beta 

koreksi dalam menghitung expected return. Pada penelitian ini akan 

digunakan beta koreksi. Alasan digunakannya beta koreksi adalah 

karena menurut Hartono dan Surianto (1999) Bursa Efek Jakarta 

merupakan pasar modal yang sedang berkembang yang 

perdagangannya masih tipis. Akibat perdagangan tipis ini adalah 

terjadinya perdagangan yang tidak sinkron. Akibat lebih lanjut adalah 

beta sekuritas yang terdaftar di BEJ adalah bias. Beta sekuritas yang 

bias perlu dikoreksi. Penelitian ini akan menggunakan metode Fowler 

dan Rorke empat lag empat lead. Metode ini digunakan karena, 
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menurut Hartono dan Surianto (1999), metode ini adalah matode 

paling baik untuk data return yang tidak dinormalkan 

3.  Ghozali dan Solichin (2003) menggunakan periode amatan tahun 

1996-1997, sedangkan penelitian ini menggunakan periode amatan 

tahun 1998-2002. Alasan penggunaan periode ini adalah karena 

periode tersebut merupakan periode dimana di Indonesia sedang 

dilanda krisis moneter. Menurut Cahyana (2000) pada saat krisis 

moneter  banyak perusahaan yang mengalami penurunan kinerja 

keuangannya, sehingga banyak perusahaan pubik yang membutuhkan 

dana untuk bangkit dari keterpurukannya, dan right issue adalah salah 

satu cara untuk mendapatkan dana dari masyarakat.  

Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil judul analisis “Pengaruh 

Pengumuman Right Issue terhadap Likuiditas dan Tingkat Keuntungan Saham 

di Bursa Efek Jakarta Periode 1998-2002”.  

 
B. Perumusan  Masalah  

Dengan mengacu pada hasil penelitian terdahulu, maka masalah utama 

dalam penelitian adalah: Apakah pengumuman right issue berpengaruh 

terhadap likuditas (Trading Volume Activity dan Bid-ask spread) dan tingkat 

keuntungan saham (abnormal return)? 

 

C. Pembatasan Penelitian 

Supaya penelitian ini lebih terarah, diperlukan pembatasan masalah 

sebagai berikut ini.  
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1. Pasar modal yang dijadikan objek penelitian ini adalah Bursa Efek Jakarta 

(BEJ), dengan alasan karena Bursa Efek Jakarta merupakan bursa efek 

terbesar di Indonesia. 

2. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta sebelum mengumumkan dan melakukan aktivitas right issue. 

3. Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan publik yang melakukan 

aktivitas dan mengumumkan right issue pada periode tahun 1998-2002. 

4. Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang menguji pengaruh 

pengumuman right issue terhadap likuiditas yang diproksikan dengan 

trading volume activity dan bid-ask spreads, dan tingkat keuntungan 

saham yang diukur dengan abnormal return. 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengumuman right 

issue terhadap likuditas dan dan tingkat keuntungan saham pada periode tahun 

1998-2002.  

 

E. Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan investor maupun sebagai acuan  peneliti yang melakukan 

penelitian serupa selanjutnya.  
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F. Sistematika  Penulisan 

BAB  III : 

 

 

BAB  III : 

 

 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian. 

TINJAUAN  PUSTAKA 

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan perumusan 

hipotesis. 

BAB  III : 

 

 

 

BAB  IV : 

 

 

BAB  IV : 

METODE  PENELITIAN 

Bab ini berisi desain penelitian pemilihan sampel, data yang 

diperlukan, metode pengumpulan data,  identifikasi variabel 

penelitian dan metode analisis. 

ANALISIS  DATA 

Bab ini membahas hasil analisis data yang telah dikumpulkan dan 

diolah. 

PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan keterbatasan dari hasil penelitian 

serta implikasi bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pasar Modal Indonesia 

Menurut Husnan (1996), secara formal pasar modal dapat didefinisikan 

sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang atau modal 

sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorithies maupun 

perusahaan swasta. Menurut kepres No. 60/ 1988, pasar modal adalah bursa 

yang merupakan sarana mempertemukan penawaran dan permintaan dana 

jangka panjang dalam bentuk efek.  

Manfaat adanya pasar modal dalam suatu negara adalah: 

1. pasar modal dapat dijadikan alternatif penghimpunan dana selain 

perbankan. 

2. pasar modal memungkinkan perusahaan untuk menerbitkan surat tanda 

hutang (obligasi) ataupun surat tanda kepemilikan (saham), sehingga 

perusahaan bisa menghindarkan dari kondisi debt to equity ratio yang 

terlalu tinggi. 

3. pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan 

investasi yang sesuai dengan preferensi resiko mereka. 

4. pasar modal merupakan sarana penghimpunan dana dengan biaya 

intermediasi yang rendah  
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Menurut Husnan (1995), faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pasar modal adalah sebagai berikut ini. 

1. Adanya supply sekuritas. 

Semakin banyak perusahaan yang memerlukan dana dipasar modal, maka 

semakin banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar 

modal. 

2. Adanya demand sekuritas. 

Faktor ini berarti bahwa terdapat anggota masyarakat sebagai investor 

potensial yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk ditanamkan 

di pasar modal. 

3. Kondisi politik dan ekonomi. 

Kondisi politik yang stabil akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi, 

sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi permintaan dan penawaran 

sekuritas. 

4. Masalah hukum dan peraturan. 

Keputusan investor pada umumnya berdasarkan pada informasi yang 

diidentifikasi dari perusahaan penerbit sekuritas sehingga hukum sangat 

diperlukan agar tidak terdapat informasi yang menyesatkan. 

5. Peran lembaga-lembaga pasar modal. 

Lembaga ini harus bekerja secara profesional, untuk menunjang kegiatan 

di pasar modal agar berjalan secara efisien.  

Pasar modal mencakup pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar 

perdana adalah pasar dimana untuk pertama kalinya efek baru dijual kepada 
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investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut. Pasar sekunder 

adalah tempat perdagangan surat berharga yang sudah beredar. Pasar sekunder 

di Indonesia dilakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya 

(BES). Sekuritas yang diperdagangkan di BEJ dan BES adalah saham 

preferen, saham biasa, dan obligasi konvertibel. 

 

B. Efisiensi Pasar Modal  

Menurut Hartono (1998), jika pasar bereaksi dengan cepat dan akurat 

untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya mencerminkan 

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

efisien. Semakin cepat informasi baru tercermin, maka semakin efisien pasar 

modal tersebut. Dengan demikian akan sulit (hampir tidak mungkin bagi para 

pemodal untuk memperoleh tingkat keuntungan diatas normal secara 

konsisten dengan melakukan transaksi perdagangan di bursa efek). Efisiensi 

dalam bentuk ini sering disebut efisien informasional. 

Menurut Jones dalam Rozano (2002), pasar modal yang efisien terjadi 

jika didukung oleh kondisi berikut ini. 

(1) Investor beorientasi profit maximizing, dan berpartisipasi aktif di 

dalam bursa dengan menganalisis, menilai, dan memperdagangkan 

saham. 

(2) Informasi murah dan mudah diperoleh investor, dan diperoleh dalam 

waktu bersamaan. 
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(3) Informasi yang diperoleh bersifat random dan pengumuman-

pengumuman bersifat independen antara satu dengan lainnya. 

Hartono (2000) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk efisiensi pasar, 

antara lain berikut ini.. 

a. Efisiensi Pasar Secara Informasi  

Pasar efisien yang ditinjau dari segi ketersediaan informasi saja 

disebut efisiensi pasar secara informasi. 

Informasi di dalam pasar modal diklasifikasikan menjadi tiga tipe, 

yaitu: 

1. informasi dalam bentuk perubahan harga di masa lalu 

2. informasi yang tersedia kepada publik 

3. informasi yang tersedia kepada publik atau tidak (public and private 

information) 

Menurut Fama dalam Hartono (2000) terdapat tiga bentuk tingkatan 

untuk menyatakan efisiensi pasar modal. Tingkatan tersebut adalah: 

1. pasar modal efisien dalam bentuk lemah, yaitu pasar modal yang 

harga sahamnya mencerminkan informasi berupa harga saham masa 

sebelumnya. Pasar dalam bentuk ini, investor tidak akan mendapatkan 

keuntungan normal yang didasarkan pada informasi harga masa lalu. 

2. pasar modal efisien bentuk semi kuat, adalah pasar modal yang harga 

sahamnya menggambarkan seluruh informasi yang dipublikasikan. 

Informasi tersebut dapat berupa pengumuman deviden, laporan 

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



 12 

tahunan, penerbitan saham baru, konsolidasi, demikian pula pendapat 

analisis yang dipublikasikan media masa. 

3. pasar modal efisien bentuk setengah kuat, yaitu pasar modal yang 

harga sekuritasnya tidak saja merefleksikan informasi yang 

dipublikasikan, melainkan juga informasi yang yang tidak 

dipublikasikan. Harga saham disini akan segera cepat menyesuaikan 

diri, sehingga tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal 

return. 

b. Efisiensi Pasar Secara Keputusan 

Efisiensi Pasar secara keputusan terjadi jika semua 

informasi tersedia dan semua pelaku pasar dapat 

mengambil  keputusan dengan canggih (Hartono, 2000).  

Efisiensi  pasar secara keputusan juga merupakan efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat menurut versi Fama yang didasarkan pada 

informasi yang didistribusikan. Perbedaannya adalah, jika efisiensi pasar 

secara informasi hanya mempertimbangkan sebuah faktor saja, yaitu 

ketersediaan informasi, maka efisiensi pasar secara keputusan 

mempertimbangkan dua buah faktor, yaitu ketersediaan informasi 

dengan kecanggihan pelaku pasar. 
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C.  Pengumuman Right Issue 

Informasi merupakan faktor penting dalam pengambilan investasi di 

pasar modal, karena informasi pada hakekatnya berisi keterangan, catatan, 

baik untuk masa lalu dan sekarang yang dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi dimasa mendatang. Informasi tersebut akan berguna jika informasi 

tersebut lengkap, relevan, akurat dan tepat waktu. Pengertian informasi 

menurut Anthony dan Reece yang dikutip oleh Dewi (2000) adalah:  

data, fakta, pengamatan, persepsi, atau sesuatu lainnya yang diperoleh 
sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan pemakainya. 
 

Pengumuman Right issue merupakan salah satu informasi yang penting 

di Pasar Modal.  

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada 

pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih 

dahulu. 

Menurut Cahyana (2000) dalam hal penerbitan saham baru oleh 

emiten, negara Indonesia menganut prinsip preemptive rights. Preemptive 

rights berarti jika sebuah emiten menerbitkan saham baru, saham tersebut 

harus ditawarkan pertama-tama kepada pemegang saham lama. Hal ini sesuai 

dengan undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 82 

ayat 1, menyatakan bahwa”Bapepam dapat mewajibkan emiten atau 

perusahaan publik untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu 

kepada setiap pemegang saham secara proporsional apabila emiten atau 

perusahaan publik tersebut menerbitkan saham atau efek yang dapat ditukar 

dengan saham emiten atau perusahaan publik tersebut”(Wijanarko, 2002).  
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Menurut Cahyono (2000) alasan mengapa sebuah perusahaan 

melakukan right issue  adalah untuk menghimpun dana segar. Dana hasil right 

issue tersebut digunakan untuk berbagai hal, antara lain: untuk ekspansi usaha, 

memperkuat struktur permodalan (membayar hutang).  Right issue dengan 

alasan tersebut menjadi salah satu solusi terbaik.  

Mekanisme right issue menurut Cahyono (2000) dimulai dengan 

permintaan persetujuan pemegang saham untuk menarik dana dalam jumlah 

tertentu dengan menciptakan dan menjual sham baru. Saham baru ini 

kemudian ditawarkan kepada pemegang saham sesuai dengan proporsi 

kepemilikannya. Misalnya, pemegang dua lembar saham lama mempunyai 

hak untuk membeli satu saham baru, atau dengan rasio dua banding satu.  

 Penerbitan right issue biasanya melibatkan perusahaan sekuritas dan 

standby investor. Perusahaan sekuritas berperan sebagai penjamin emisi yang 

fungsinya untuk meyakinkan bahwa emiten mendapatkan uangnya. Standby 

investor adalah investor yang siap membeli saham baru yang tidak diklaim 

oleh pemegang saham lama (biasanya pemegang saham mayoritas) (Cahyono, 

2000). 

 Saham baru yang ditawarkan biasanya ditawarkan dengan harga yang 

lebih murah dibandingkan dengan harga pasar untuk memberi insentif bagi 

pemegang saham lama agar mengklaim saham baru yang akan diterbitkan.  
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D. Likuiditas Saham 

Variabel tidak bebas pertama  adalah likuiditas saham. Likuiditas  suatu 

asset diartikan sebagai berapa cepat asset tersebut dapat dikonversikan 

menjadi uang kas (Sukardi, 2003). Semakin cepat asset tersebut dapat berubah 

menjadi uang kas maka semakin tinggi likuiditasnya. Likuiditas saham adalah 

tingkat kemudahan saham tersebut untuk diperjualbelikan. Dua  hal yang 

harus diperhatikan pada likuiditas saham adalah banyaknya atau volume 

transaksi dan bid-ask spread dari suatu saham.   

1. Volume Perdagangan Saham 

Pengujian reaksi pasar terhadap suatu informasi dengan 

menggunakan pendekatan volume perdagangan saham dilakukan oleh 

Baridwan dan Budiarto (1999) yang menguji pengaruh pengumuman right 

issue, Gurendrawati dan Sudibyo (1999) yang menguji pengaruh 

pengumuman merger dan akuisisi. Volume perdagangan saham menurut 

Gurendrawati dan Sudibyo (1999), diukur dengan melihat indikator 

aktivitas volume perdagangan (Trading Volume Activity), dengan mengacu 

pada Baridwan dan Budiarto (1999) serta Sudibyo dan Gurendrawati 

(1999)  setiap saham sampel dihitung rasio volume perdagangan relatifnya 

dan kemudian dihitung rata-rata volume perdagangan relatif. Volume 

perdagangan relatif saham diukur dengan aktivitas perdagangan relatif 

(relative trading volume activity) yang dinyatakan sebagai berikut:   

 

 
 waktu tpadaberedar  yang i perusahaan Saham

 waktu tpadagkan diperdagan yang i perusahaan Saham  TVA it =  
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Semakin banyak jumlah saham yang ditransaksikan terhadap 

jumlah total saham tersebut yang beredar di pasar modal maka semakin 

likuid saham tersebut. 

 

 

 

2. Bid-ask Spread 

 Penelitian yang menggunakan bid-ask spread untuk memproksikan 

likuiditas saham adalah penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno, Yniartha, 

dan Susilowati (2000) serta Fatmawati dan Asri (1999). Sutrisno, 

Yniartha, dan Susilowati (2000) serta Fatmawati dan Asri (1999) menguji 

pengaruh stock split terhadap likuiditas saham yang diukur dengan bid-ask 

spread.  

 Bid-ask spread merupakan perbedaan antara bid price dan ask 

price (Fatmawati dan Asri, 1999). Bid price adalah harga penawaran 

pembelian tertinggi. Ask price adalah harga penawaran penjualan terendah 

(Hartomo, 2000).  

Penentuan besarnya spread oleh market maker adalah sebagai 

kompensasi untuk menutupi adanya tiga jenis biaya yakni inventory 

holding cost (biaya kepemilikan), order processing cost (biaya order) dan  

biaya informasi ( Fatmawati dan Asri, 1999).  

Biaya pemilikan sekuritas mencerminkan resiko harga dan 

oportunity cost terhadap pemilikan suatu sekuritas. Biaya order 

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



 17 

berhubungan dengan proses perdagangan sekuritas, penctatan, dan kliring 

transaksi. Biaya informasi terjadi jika dealer melakukan transaksi dengan 

investor yang memiliki informasi superior (Fatmawati dan Asri, 1999).  

Berdasarkan asumsi bahwa dealer tidak dapat membedakan 

pedagang  berinformasi dengan pedagang tanpa informasi, dealer harus 

menaikkan spread untuk melindungi dirinya dari kerugian terhadap 

pedagang berinformasi (Stoll dalam Fatmawati dan Asri 1999).  Jika 

emiten memberikan informasi kepada pasar melalui pengumuman publik 

arus informasi tersebut  akan diterima oleh dealer maupun investor. Hal ini 

tersebut berakibat terjadinya penurunan asimetri informasi dan kemudian 

akan menurunkan adverse selection risk (biaya informasi) yang dihadapi 

dealer sehingga memotivasi dealer untuk menurunkan spread. Glosten dan 

Milgrom (1985) menemukan bukti adanya hubungan yang positif antara 

informasi asimetri dengan besarnya spread (Fatmawati dan Asri, 1999). 

Penelitian ini lebih berhubungan dengan biaya informasi, 

sehubungan dengan adanya pengumuman right issue. Konsekuensinya, 

asumsi yang digunakan adalah bahwa biaya informasi dianggap berubah 

sedangkan biaya order dan biaya pemilikan dianggap tetap selama periode 

di sekitar pengumuman right issue. Hal ini mengacu pada Fatmawati dan 

Asri (1999). Biaya informasi akan meningkat jika dealer melakukan 

transaksi dengan investor berinformasi. Biaya informasi yang tinggi 

mencerminkan tingkat asimetri informasi yang tinggi pula. Hal ini 

ditunjukkan dengan semakin besarnya spread. 
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 Perhitungan relatif spread dapat dilakukan sebagai berikut:  

             
)/2Bid(Ask

Bid-Ask
  R

tj,tj,

tj,tj,

+
=EFS  

Keterangan 

Refs : relatif spread saham j pada periode t 

Askj,t  : adalah harga permintaan saham j pada periode t 

Bidj,t   : harga penawaran saham j pada periode t 

Rata-rata relatif spread saham diperoleh dengan persamaan : 

Arefs St = ∑ =

n

j
fsn

1
Re/1  

 

E. Tingkat Keuntungan Saham 

Variabel tidak bebas kedua yang diteliti adalah tingkat keuntungan 

saham yang diukur dengan abnormal return. Abnormal return adalah selisih 

antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi. Return 

sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke-t yang merupakan 

selisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya. Return ekspektasi 

merupakan return yang harus diestimasi. Brown dan Warner dalam Hartono 

(2000) mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi mean 

adjusted model, market model, dan market adjusted model.  

Mean adjusted model menganggap bahwa return ekspektasi bernilai 

konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama 

periode estimasi. Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum 

periode peristiwa (Hartono, 2000). 
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Market adjusted model menganggap bahwa penduga yang terbaik adalah 

untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat 

tersebut (Hartono, 2000). 

Market model merupakan model penghitungan return ekspektasi yang 

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

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) menggunakan 

model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. 

Model penghitungan return ekspektasi dengan market model ini selanjutnya 

akan digunakan untuk menghitung return ekspektasi dalam penelitian ini.  

Market model atau single index model dibentuk dari persamaan: 

Rit = α + βiRmt + ei   

Notasi: 

Rit  : return/ perubahan harga saham intelegensi pada hari t 

α : intercept dari regresi untuk masing-masing saham intelegensi 

βi  : Beta untuk masing-masing saham  

Rmt : return pasar pada hari t 

ei  : kesalahan residu untuk persamaan regresi tiap saham intelegensi 

pada hari t , kesalahan residual ini mempunyai nilai pengharapan 

sebesar nol (Hartono, 2000). 

 Model pasar atau model index tunggal diatas menggunakan beta 

(βi) dalam menghitung return ekspektasi sekuritas. Beta yang dalam 

persamaan diatas dinotasikan dengan notasi β  merupakan pengukur fluktuasi 

dari return-return suatu sekuritas atau portofolio dalam suatu periode waktu 
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tertentu terhadap pasar (Hartono, 2000). Dengan kata lain, beta merupakan 

pengukur resiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio   relatif 

terhadap resiko pasar, sedangkan risiko itu sendiri adalah penyimpangan  dari 

arus kas yang diterima dengan yang diharapkan, atau dengan kata lain risiko 

adalah variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Jika fluktuasi 

return-return suatu sekuritas atau  portofolio secara statistik mengikuti 

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

bisa dikatakan bernilai 1. Karena fluktuasi juga sebagai pengukur dari resiko, 

juga sebagai  pengukur dari risiko, maka beta bernilai 1  menunjukkan bahwa 

risiko sistematik suatu sekuritas atau portofolio sama dengan risiko pasar. 

Beta sama dengan 1 juga menunjukkan jika return pasar bergerak naik (turun) 

sama besarnya mengikuti return pasar. Beta bernilai 1 ini menunjukkan bahwa 

perubahan return pasar sebesar x %, secara rata-rata, return sekuritas atau 

portofolio akan berubah juga sebesar x% (Hartono, 2000). 

       Mengetahui beta suatu sekuritas atau beta suatu portofolio 

merupakan hal yang penting untuk menganalisis sekuritas atau portofolio 

tersebut. Beta suatu sekuritas menunjukkan risiko sistematiknya yang tidak 

dapat dihilangkan karena diversifikasi (Hartono, 2000). 

Beta suatu sekuritas dapat dihitung dengan teknik estimasi yang 

menggunakan data historis. Beta yang dihitung berdasarkan data historis ini 

selanjutnya dapat digunakan untuk menstimasi beta masa depan.         

Menurut Hartono dan Surianto (1999) yang menguji kebiasan beta di 

Bursa Efek Jakarta, menyatakan bahwa BEJ merupakan pasar modal yang 
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sedang berkembang  yang perdagangannya masih tipis. Akibat dari 

perdagangan yang tipis ini adalah terjadinya perdagangan yang tidak sinkron. 

Akibat lebih lanjut adalah beta sekuritas yang terdaftar di BEJ adalah bias. 

Beta yang bias perlu dikoreksi.  Penelitian yang dilakukan oleh Sholikhin 

(2003) belum mengkoreksi beta sekuritas dalam mengestimasi return 

ekspektasi. Penelitian ini menggunakan koreksi beta untuk menyempurnakan 

penelitian yang pernah dilakukan oleh Sholikhin. 

Terdapat tiga metode Scholes dan Williams (1977), Dimson (1979) dan 

Fowler dan Rorke (1983). Menurut Hartono dan Surianto (1999), metode yang 

paling mampu untuk mengoreksi bias yang terjadi adalah metode Fowler dan 

Rorke baik untuk data return yang berdistribusi normal maupun untuk data 

yang berdistribusi tidak normal. Untuk data return yang berdistribusi tidak 

normal, diperlukan periode koreksi yang cukup panjang, yaitu empat periode 

mundur (lag) dan empat periode maju (lead). Data return yang berdistribusi 

normal hanya membutuhkan satu periode maju (lead) dan periode mundur 

(lag). 

 

F. Teori yang Berhubungan dengan Asimetri Informasi 

Teori sinyal merupakan teori yang banyak dipakai sebagai dasar untuk 

meneliti pengaruh kandungan informasi dalam pengumuman right issue 

terhadap tingkat keuntungan maupun likuiditas saham di pasar modal. Teori 

ini menyatakan bahwa pengumuman right issue akan direspon oleh pasar 

sebagai suatu sinyal yang menyampaikan adanya informasi baru yang 

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



 22 

dikeluarkan oleh pihak manajemen yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai 

saham perusahaan dan likuiditas saham. Asimetri informasi akan terjadi jika 

manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi tentang semua 

hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal, sehingga 

apabila manajemen menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka pada 

umumnya pasar akan merespon informasi tesebut sebagai suatu sinyal 

terhadap adanya event tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 

yang tercermin dari perubahan harga saham (Budiarto dan Baridwan, 1999). 

Apabila kandungan informasi right issue direspon sebagai sinyal negatif, 

maka akan menyebabkan perbedaan dalam harga/ return saham dan aktivitas 

perdagangan sebelum dan sesudah yang menunjukkan perbedaan negatif dan 

sebaliknya, jika informasi right issue direspon sebagai sinyal positif, maka 

akan menyebabkan perbedaan dalam harga/return saham dan aktivitas 

perdagangan yang menunjukkan perbedaan positif. 

Right issue biasanya mempunyai dua pengaruh besar terhadap 

perusahaan (Masulis and Korwar dalam Budiarto, 1999), yaitu menambah 

modal dan mengurangi leverage perusahaan dan proceed pada umumnya 

digunakan untuk pendanaan pengeluaran modal. Berbagai penelitian empiris 

tentang right issue banyak yang menghasilkan bukti bahwa penawaran saham 

akan menurunkan harga saham perusahaan. Teori-teori yang dibuat untuk 

menjelaskan kenapa investor melakukan transaksi (likuiditas saham 

meningkat) yang pada akhirnya menyebabkan penurunan harga saham yang 

disebabkan penawaran saham, antara lain berikut ini. 
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1. Penurunan dalam leverage perusahaan akan membuat utang menjadi 

kurang berisiko dan penelitian stuktur modal perusahaan mungkin 

memberitahukan mengenai harapan manajemen tentang proyek 

perusahaan. Rasio utang yang lebih tinggi membawa sinyal positif bahwa 

pengharapan manajemen untuk berkonsentrasi pada aliran kas masa depan. 

Sebaliknya, penawaran saham baru akan menjadi sinyal negatif dan 

mungkin akan menurunkan harga saham perusahaan (Asquith and Mullins 

dalam Wijanarko, 1999). 

2. Asimetri informasi antara manajer dan insider yang memiliki informasi 

superior dibandingkan dengan investor, dan keputusan manajemen untuk 

penawaran saham memberikan informasi tentang nilai intrinsik 

perusahaan. Penurunan harga saham diakibatkan oleh investor rasional 

melindungi resiko yang terjadi karena hal tersebut (Asquit  dan Maulin 

dalam Wijanarko, 1999). 

3. Pengumuman penambahan saham baru mengindikasikan adanya informasi 

yang tidak mengantungkan tentang kondisi laba di masa datang, 

khususnya jika dana dari penawaran saham akan digunakan untuk tujuan 

perluasan investasi yang memiliki NPV sama dengan nol atau negatif 

(Budiarto dan Baridwan 1999). 

Hipotesis yang berhubungan dengan studi peristiwa (event study) yang 

banyak digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya adalah hipotesis 

kandungan informasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa jika informasi right 

issue mempunyai kandungan informasi yang dapat mempengaruhi preferensi 
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investor dalam pengambilan keputusan investasi, maka mestinya terdapat 

perbedaan dalam harga saham, bid-ask spread dan aktivitas perdagangan 

saham sebelum pengumuman, pada saat, dan sesudah pengumuman, 

perbedaan tersebut mencerminkan adanya asimetri informasi di antara investor 

terhadap adanya informasi tersebut.  Hipotesis lainnya adalah hipotesis price 

pressure yang mrnyatakan bahwa dengan adanya pengumuman right issue, 

harga saham akan jatuh secara permanen untuk jangka waktu tertentu setelah 

pengumuman. Penurunan harga  saham ini disebabkan oleh adanya kelebihan 

penawaran jumlah lembar saham beredar yang berasal dari right issue dan 

sinyal negatif yang dibawa right issue (Budiarto, 1999). 

 

G. Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Asquit dan Mullins (1986), menguji 

pengaruh penerbitan saham baru terhadap harga saham. Hasilnya 

menunjukkan pengumuman penawaran saham  menurunkan harga saham 

secara signifikan, hal ini tentunya juga akan menurunkan tingkat keuntungan 

saham. Perubahan harga saham diukur dengan abnormal return dengan 

metode Scholes and William untuk mengoreksi beta. (Ghozali dan Solichin, 

2003). 

Budiarto dan Baridwan (1999) menguji perilaku tingkat keuntungan 

saham dan likuiditas saham di seputar right issue. Dalam penelitian tersebut 

diambil sampel sebanyak 50 perusahaan yang melakukan right issue di BEJ 

selama tahun 1994-1996. Market Adjusted Model digunakan untuk 
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mengestimasi abnormal return. Trading volume activity (TVA) digunakan 

untuk menguji perbedaan dalam aktivitas perdagangan disepanjang periode 

pengumuman. Secara keseluruhan penelitian Budiarto dan Baridwan tidak 

berhasil membuktikan pengaruh right issue terhadap tingkat keuantungan dan 

likuiditas saham.  

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ghozali dan Solichin (2003). 

Penelitian ini menguji pengaruh pengumuman right issue terhadap reaksi 

pasar di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1996-19997, dengan sampel 

sebanyak 47. Ghozali dan Solichin (2003) menggunakan market model untuk 

megestimasi return ekspektasi dan menggunakan uji-t untuk menguji 

hipotesisnya.. Hasilnya menunjukkan bahwa pengumuman right issue tidak 

berpengaruh pada abnormal return perusahaan-perusahaan publik di 

indonesia. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak dugunakannya koreksi 

beta. 

Berbeda dengan penemuan kedua penelitian diatas, penelitian 

Wijanarko (2002) menemukan bukti bahwa pengumuman right issue memiliki 

kandungan informasi yang dampaknya mempengaruhi keputusan investor 

dalam bertransaksi dipasar modal. Penelitian tersebut meneliti pengaruh 

pengumuman right issue terhadap abnormal return di bursa efek jakarta 

periode tahun 1998-2001. Wijanarko (2002) menggunakan market model  

untuk mengestimasi return ekspektasi dan menggunakan uji t untuk menguji 

hipotesisnya. 
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H. Kerangka Teoritis 

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini bersifat causal. Variabel 

bebasnya berupa pengumuman right issue yang diukur berdasarkan tanggal di 

seputar hari pengumuman right issue dan variabel terikatnya berupa likuiditas 

saham dan tingkat keuntungan. Likuiditas saham diukur dengan aktivitas 

volume perdagangan saham dan bid-ask spreads. Tingkat keuntungan diukur 

dengan abnormal return. 

 

 

 

 

 

I. Hipotesis 

Masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah 

apakah pengumuman  right issue berpengaruh terhadap likuiditas yang diukur 

dengan Trading volume activity dan bid-ask spread dan tingkat keuntungan 

saham yang diukur dengan abnormal return. Berdasarkan penelitian-

penelitian sebelumnya adanya pengaruh pengumuman right issue terhadap 

likuiditas dan tingkat keuntungan saham ditunjukkan dengan adanya 

perbedaan antara trading volume activity, bid-ask spreads,  dan abnormal 

return sebelum dan sesudah pengumuman right issue dan pada tanggal 

pengumuman dengan hari-hari diseputar pengumuman. Berdasarkan rumusan 

Right Issue 

Likuditas saham 

Tingkat keuntungan saham 
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masalah diatas dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka diajukan 

hipotesis sebagai berikut ini. 

Ho1: 

 

 

 

H02 : 

 

 

 

Ho3  : 

 

 

 

Ho4: 

 

 

 

Ho5: 

 

 

 

Ho6: 

Aktivitas volume perdagangan saham setelah tanggal 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan aktivitas volume perdagangan sebelum 

pengumuman. 

Aktivitas volume perdagangan saham pada tanggal 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan aktivitas volume perdagangan saham pada hari-

hari diseputar tanggal  pengumuman. 

Rata-rata relatif  spread saham setelah tanggal 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata relatif  spread saham sebelum 

pengumuman 

Rata-rata relatif  spread saham pada tanggal 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata relatif  spread saham pada hari-hari 

disekitar pengumuman 

Rata-rata Abnormal return saham setelah tanggal 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata abnormal return saham sebelum 

tanggal pengumuman. 

Rata-rata Abnormal return saham pada tanggal 
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pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

dengan rata-rata abnormal return saham pada hari-hari 

disekitar tanggal  pengumuman. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini berbentuk studi peristiwa (event study), yaitu studi 

yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Penelitian ini 

didesain untuk melihat adanya pengaruh pengumuman right issue terhadap 

likuiditas saham yang diukur dengan volume perdagangan saham dan bid-

ask spread dan tingkat keuntungan saham yang diukur dengan abnormal 

return. 

 

B. Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

terdaftar Bursa Efek Jakarta yang melakukan right issue untuk periode 

tahun 1998-2002. Alasan dipilihnya  BEJ adalah karena PT BEJ 

merupakan bursa efek terbesar di Indonesia, dan mempunyai data yang 

lengkap, sehingga memudahkan dalam pencarian data.  

Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Dalam metode ini sampel yang 

dipilih harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut: 
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a. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta dan melakukan right issue antara tahun 1998 sampai 

dengan 2002.  

b. Perusahaan tersebut telah tercatat di Bursa Efek Jakarta minimal 

sejak 105 hari sebelum hari pengumuman atau dengan kata lain 

selama periode estimasi perusahaan telah tercatat di Bursa Efek 

Jakarta. 

c. Perusahaan yang diteliti tidak mengumumkan pengumuman yang 

lain seperti stock deviden, bonus shares atau pengumuman 

perusahaan lainnya, agar tidak terjadi confounding effect. 

d. Perusahaan yang diteliti adalah peruasahaan yang datanya lengkap. 

Berdasarkan kriteria pengambilan sampel penelitian yang 

telah dikemukakan pada bab sebelumnya, diperoleh 30 perusahaan 

yang memenuhi kriteria yang akan digunakan sebagai sampel 

dengan rincian perolehan sampel disajikan pada tabel berikut ini. 

Prosedur pemilihan sampel 

Kriteria Pengambila Sampel Jumlah 
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan 
melakukan right issue antara tahun 1998 sampai dengan 2002 
Dikurangi dengan: 
§ Perusahaan yang belum tercatat di Bursa Efek Jakarta 

minimal sejak 105 hari sebelum hari pengumuman 
§ Dalam periode jendela terdapat confounding effect 
§ Perusahaam yang datanya tidak lengkap atau rusak 

 
71 

 
 

(3) 
(10) 
(23) 

 
Sampel Akhir 35 
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 Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut ini. 

TABEL III. I 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 

NO. 
 

1 

KODE 
 
BIPP 

NAMA PERUSAHAAN 
 
Bhuwanatala Indah Permai 

TANGGAL 
PENGUMUMAN 

 

1-April-98 
2 BLTA Berliana Laju Tangker 15 Januari 1998 
3 CEKA Cahaya Kalbar 02-Oktober 1998 
4 DEVLA Darya Varia Laboratoria 02-Juli-1998 
5 KOMI Komatsu Indonesia 13-November-98 
6 PNBN Panin Bank 10-Juli-1998 
7 SULI Sumalindo Lestari 15-Januari-1998 
8 LPBN Lippo Bank 23-Desember-1998 
9 NISP Bank Nisp 17-Desember-1998 
10 POLY Polysindo Eka Perkasa 02-Januari-1998 
11 BBNI Bank Negara Indonesia 02-Juli-1999 
12 BDMN Bank Danamon 1-Aprril-99 
13 BUNI Bank Universal 26-Mei-99 
14 CFIN Clifan Finance Indonesia 11-November-99 
15 ETWA Eterindo Wahana Tama 01-Juli-1999 
16 BKSL Bukit Sentul 02-Agustus-1999 
17 BNGA Bank Niaga 06-Agustus-1999 
18 BUDI Budi Acid Jaya 04-Januari-1999 
19 MDEC Medco Energi Corporation 19-November-99 
20 ULTJ Ultra Jaya Milk 18-Agustus-1999 
21 UNBN Uni Bank 19-Agustus-1999 
22 BNLI Bank Bali 13-Oktober-2000 
23 BATI Bat Indonesia 2-Juni-2000 
24 ESTI Evershine Textile 11-Juli-2000 
25 SRSN Saraso Nugroho 10-Oktober-2000 
26 BGMT Siloam Helath Care  05-april-2001 
27 NISP Bank NISP 07-Februari-2001 
28 PTSP Putra Sejahtera 02- Februari-2001 
29 TIRA Tira Austine 02-Januarai-2001 
30 ARNA  Arwana Citra Mulia 17 desember-2002 
31 BHIT Bhakti Investama 14-Oktober-2002 
32 BNII Bank Internasional Indonesia 02-Februari-2002 
33 CPPR Cp Prima 28-Juni-2002 
34 RMBA Bentoel Internasional Indonesia 14-Oktober-2002 
35 NISP Bank Nisp 02-Juni-2002 
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C. Data Penelitian  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berikut ini adalah data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini dan sumbernya: 

1. Data nama perusahaan yang mengumumkan right issue berasal dari jsx 

statistic, atau  fact book tahun 1998 sampai 2002. 

2. Data volume perdagangan saham harian, bid price harian, ask price 

harian, harga saham harian di data base PPA UGM. 

3. Data jumlah saham yang bredar di Indonesian Capital Market 

Directory. 

 

D. Variabel yang Diteliti dan Pengukurannya 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengumuman right 

issue sedangkan variabel dependennya adalah tingkat keuntungan (abnormal 

return) dan Likuiditas (trading volume activity dan bid-ask spread). 

Berikut ini adalah devinisi operasional variabel dan pengukurannya. 

1.  Pengumuman right issue merupakan pengumuman tentang kebijakan right 

issue yang merupakan  penawaran, Right issue adalah kegiatan penawaran 

umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan 

hak memesan efek terlebih dahulu, biasanya ditawarkan dengan harga 

yang lebih rendah dari pasar. 

2. Tanggal transaksi adalah tanggal transaksi perdagangan saham di bursa 

yang selanjutnya ditransformasikan ke dalam angka –5, -4, -3, -2, -1, 0, 

+1, +2, +3, +4, +5.  Periode jendela 11 hari tersebut didasarkan pada 
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penelitian Budiarto dan Baridwan (1999). Penggunaan periode jendela 

11 hari tesebut dipandang sudah cukup layak karena periode yang 

terlalu pendek ataupun terlalu panjang akan memungkinkan bias dalam 

melihat pengaruhnya. 

3. Apabila selama masa pengamatan sampel selain mengumumkan 

pengumuman right issue juga mengumumkan informasi lain, maka 

emiten tersebut akan dikeluarkan dari sampel. Hal ini untuk 

memastikan bahwa perubahan tingkat keuntungan dan likuiditas saham 

benar-benar dipengaruhi oleh pengumuman right issue. 

5. Tingkat likuiditas saham  diukur dengan trading volume activity dan Bid-

ask spread saham. yang dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut 

ini. 

1. Menghitung rata-rata volume perdagangan saham: 

           
 waktu tpadaberedar  yang i perusahaan Saham

 waktu tpadagkan diperdagan yang i perusahaan Saham  TVA it =  

2. Menghitung rata-rata volume perdagangan saham seluruh sampel unt  uk 

sampel sebelum dan sesudah pengumuman: 

5

TVA
  TVA

-5

1t
t

sebelum

∑
−==  

5

TVA
  TVA

5

1t
t

sesudah

∑
+

+==  

3. Relative spread merupakan perbandingan antara absolut spread dengan 

perubahan yang terjadi pada harga dengan mnggunakan persamaan: 
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)/2Bid(Ask

Bid-Ask
  R

tj,tj,

tj,tj,

+
=EFS  

Keterangan 

Refs : relatif spread saham j pada periode t 

Askj,t  : adalah harga permintaan saham j pada periode t 

Bidj,t   : harga penawaran saham j pada periode t 

Rata-rata relatif spread saham diperoleh dengan persamaan : 

Arefs St = ∑ =

n

j
fsn

1
Re/1  

6. Tingkat keuntungan diukur dengan  Abnormal Return. Abnormal return 

dihitung dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. 

1) Menghitung return realisasi masing-masing saham dengan rumus: 

1-it

1-itit
it P

P - P  R =  

2) Menghitung return saham yang diharapkan digunakan return pasar 

(Rmt) yang dihitung dengan: 

1-t

1-tt
t IHSG

IHSG - IHSG
  Rm =  

3) Beta belum dikoreksi untuk tiap-tiap sekuritas ditentukan dengan cara 

regresi OLS, yang dirumuskan dengan: 

Rit = α + βiRmt + ei   

4) Menghitung beta pasar dengan rumus: 

∑
=

=
n

1i k
β  i

β  

5) Penyesuaian beta sekuritas dengan metode Fowler dan Rorke 
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a) Melakukan persamaan regresi berganda: 

Rit = αi + β-4 Rmt-4 + β-3 Rmt-3 + β-2 Rmt-2 + β-1 Rmt-1 + β0 Rmt +  β4 Rmt4 

+ β3 Rmt3 + β2 Rmt2 + β1 Rmt1 + eit 

b) Menghitung bobot yang digunakan dengan metode empat lead dan 

empat lag: 

 

4321

4321
1 22221

2  2  2  2  1
  W

ρρρρ
ρρρρ

++++
++++

=  

4321

4321
2 22221

    2  2  1
  W

ρρρρ
ρρρρ

++++
++++

=  

4321

4321
3 22221

      2  1
  W

ρρρρ
ρρρρ

++++
++++

=  

4321

4321
4 22221

        1
  W

ρρρρ
ρρρρ

++++
++++

=  

Besarnya ρ1, ρ2, ρ3, ρ4 diperoleh dari persamaan regresi berikut: 

Rmt = αi + ρ1Rmt-1 + ρ2Rmt-2 + ρ3Rmt-3 + ρ4Rmt-4 + et 

c) Besar beta perusahaan ke-i yang telah dikoreksi dapat dihitung 

dengan rumus: 

β = W4βi
-4 + W3βi

-3 + W2βi
-2 + W1βi

-1 + β0 + W1βi
+1 + W2βi

+2 + 

       W3βi
+3 + W4βi

+4 

d) Menghitung abnormal return dengan rumus: 

ARit = Rit – (αi + βiRmt) 

e) Menghitung rata-rata abnormal return untuk masing-masing hari 

dihitung dengan rumus: 
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∑
=

=
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1  i
itAR 

K
1 AARt  

 

E. Metode Analisis Data 

a. Uji normalitas  

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini akan digunakan alat uji 

statistik parametrik (t-test), oleh karena itu data harus berdistribusi normal. 

Untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau 

tidak akan digunakan alat uji Kolmogorove smirnov test for one sample. 

b. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan digunana uji beda mean (t-test). Sebelum dilakukan uji beda mean 

akan dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data dengan menggunakan alat uji Kolmogorove Smirnove test For One 

Sample.  Langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menguji hipotesis 1,2,3 dan 4 adalah sebagai berikut ini: 

1. Merumuskan hipotesis: 

Ho1: TVAsetelah pengumuman ≠ TVAsebelum pengumuman 

Ha1: TVAsetelah pengumuman =TVAsebelum pengumuman 

Ho2: TVApada tanggal pengumuman ≠ TVApada hari-hari di seputar pengumuman 

Ho: TVApada tanggal pengumuman ≠ TVAsebelum tanggal pengumuman 

Ha: TVApada tanggalpengumuman = TVAsebelum tanggal pengumuman 

Ho: TVAsetelah pengumuman ≠ TVApada tanggal pengumuman 

Ha: TVAsetelah tanggal pengumuman =TVApada tanggal pengumuman 

Ho3: REFSsetelah  tanggal pengumuman ≠ REFSsebelum tanggal  pengumuman 

Ha3: REFSsebelum tanggal pengumuman = REFSsebelum pengumuman 

Ho4: REFS pada tanggal pengumuman ≠ REFS pada hari-hari di luar pengumuman 

Ho: REFSpada tanggal pengumuman ≠ REFS sebelum tanggal pengumuman 

Ha: REFSpada tanggal pengumuman ≠ REFS sebelum tanggal pengumuman 
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Ho: REFS sesudah pengumuman = REFS pada tanggal pengumuman 

Ha: REFS sesudah pengumuman = REFS pada tanggal pengumuman 

Ho5: AAR setelah tanggal pengumuman ≠ AAR sebelum tanggal  pengumuman 

Ha5: AAR setelah tanggal pengumuman = AAR sebelum tanggal  pengumuman 

Ho6: AAR pada tanggal pengumuman ≠ AAR hari-hari disekitar pengumuman 

Ho: AARpada tanggal  pengumuman ≠ AAR sebelum tanggal pengumuman 

Ha: AAR sebelum pengumuman = AAR pada tanggal pengumuman 

Ho: AAR sesudah pengumuman ≠ AARpada tanggal pengumuman 

Ha: AAR sesudah pengumuman = AARpada tanggal pengumuman 

2.  Menentukan tingkat signifikansi (α) = 5%. 

 Kriteria pengujian Ho diterima apabila –t tabel <thitung<t tabel atau 

apabila signifikansi >0,05 

3.  Perhitungan nilai t dari sampel 

           
nSd

D
/

  T =   

           
N

D ∑=
D

   

D = selisih TVA , AREFS atau AR sebelum dan sesudah atau saat dan di 

luar even 

1
)(

  
−

= ∑
N

DD - 
Sd  
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

Analisis akan dilakukan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan. 

Pengamatan terhadap aktivitas volume perdagangan saham, bid-ask spread, dan 

abnormal return dilakukan selama 11 hari pengamatan yaitu hari –5 sampai 

dengan +5. 

 

A. Rata-Rata Trading Volume Activity, Relatif Spread, dan Abnormal Return. 

Pada penelitian ini menggunakan data volume perdagangan saham, 

jumlah lembar saham  beredar, harga saham harian, bid price, dan ask price 

tiap perusahaan yang dijadikan sampel. 

Sebelum melakukan pengujian terhadap pengaruh pengumuman right 

issue  terlebih dahulu dilakukan perhitungan TVA, relatif spread, dan 

abnormal return untuk semua sampel selama 11 hari pengamatan dengan 

langkah-langkah seperti yang telah dinyatakan pada bab sebelumnya. 

Penghitungan abnormal return dilakukan dengan memasukkan beta koreksi. 

Koreksi beta yang telah dilakukan terbukti mengurangi bias beta. Hasil 

perhitungan  koreksi beta dapat dilihat pada lampiran 4. 

Perhitungan TVA dan relatif spread  dilakukan dengan program 

komputer microsoft excel.  Perhitungan abnormal return dilakukan dengan 

program komputer SPSS dan microsoft excel sesuai dengan langkah-langkah 
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yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Hasil perhitungan TVA, relatif 

spreads, dan abnormal return disajikan masing-masing pada lampiran 1, 

lampiran 3, dan lampiran 5.  Berikut ini penulis sajikan rata-rata TVA, relatif 

spread, dan abnormal return pada periode 5 hari sebelum, 5 hari sesudah, dan 

pada hari saat diumumkannya right issue. 

Tabel IV.1 

Rata-Rata TVA, Relatif Spread, dan Abnormal Return Pada Periode 5 Hari 

Sebelum, Sesudah, dan Pada Hari Saat Diumumkannya Right Issue 

Periode Mean TVA Mean REF Mean  Abnormal 
return 

-5 sampai +5 0.03 0.09 0.0004 
Hari ke-0 0.03 0.09 -0.017 

+1 sampai +5 0.04 0.08 -0.0051 
 

Tabel IV.I menunjukkan bahwa secara statistik deskriftif pengumuman 

right issue menyebabkan peningkatan likuiditas saham pada hari-hari setelah 

pengumum jika dibandingkan dengan pada hari diumumkannya right issue 

maupun sebelum diumumkannya right issue.  Pengumuman right issue juga 

menyebabkan perbedaan abnormal return sebelum, pada saat maupun setelah 

pengumuman right issue. Namun angka tersebut belum diuji dengan statistik 

inferensia. 

 

B. Uji Normalitas Data 

Untuk menguji distribusi data seperti telah disebutkan dalam bab 

sebelumnya digunakan alat uji one sample kolmogorof smornov, dimana 
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pengujian dilakukan dengan bantuan Software SPSS versi 10.0 dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujian normalitas data adalah bahwa apabila p-

value > 0,05 maka data berdistribusi normal.  

Tabel IV.2 
Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel P-Value Kesimpulan 
(P-Value > 0,05 =   Normal) 

TVA Sebelum 

TVA Pada tanggal 

TVA Sesudah 

REF Sebelum 

REF Pada tanggal 

REF Sesudah 

AAR Sebelum 

AAR Pada tanggal 

AAR Sesudah 

0.003 

0.001 

0.003 

0.093 

0.072 

0.060 

0.715 

0.182 

0.705 

Tidak Normal 

Tidak Normal 

Tidak Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Normal 

Sumber: Print out komputer 
 

Dari tabel tersebut diatas diketahui bahwa hanya  variabel TVA baik 

sebelum pada tanggal pengumuman maupun sesudah pengumuman right issue 

saja yang tidak berdistribusi normal. Hal ini tercermin dari p-value-nya yang 

tidak lebih dari 0,05. Karena pengujian menggunakan alat uji parametrik 

mengharuskan data harus berdistribusi normal maka data TVA harus 

dinormalkan. Dalam penelitian ini penormalan data dilakukan dengan 

mentransformasi data kedalam bentuk logaritma. Hal ini mengacu pada Foster 

(1986). Berikut ini adalah tabel hasil uji normalitas data TVA setelah di 

transformasi. 
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Tabel IV.3 
Hasil Uji Normalitas TVA Setelah Ditransformasi 

Variabel P-Value Kesimpulan 
(P-Value > 0,05 =   Normal) 

TVA Sebelum 
TVA Pada tanggal 
TVA Sesudah 
 

0.697 
0.676 
0.517 

 

Normal 
Normal 
Normal 

 
Sumber: Print out komputer 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa TVA telah berdistribusi normal karena p-

value > 0,05. 

 

C.  Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji berdasarkan langkah-langkah pada 

bab tiga. Alat Uji yang digunakan adalah Pired Sample Test dengan bantuan 

Software SPSS versi 10.05. Dengan alat uji tersebut rata-rata volume 

perdagangan relatif, relatif spread, dan abnornal return sebelum, pada 

tanggal, dan sesudah pengumuman dibandingkan. Apabila terdapat perbedaan 

yang signifikan berarti menunjukkan bahwa ada pengaruh pengumuman   

right issue terhadap  volume perdagangan saham, relatif spread, dan abnormal 

return. Taraf signifikansi yang digunakan  adalah 5%. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan membandingkan p-value dengan taraf signifikansi. Berikut 

ini rangkuman hasil pengujian hipotesis 1, 2 , 3, 4, 5, dan 6. 

 

Tabel. IV.4 
Hasil Pengujian Hipotesis 

Periode perbandingan 
P-Value 

  Kesimpulan 

TVA setelah - TVA sebelum 
TVA pada tgl - TVA disekitar 

0.626 
 

  
 

Ho diterima 
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• TVAsebelum-TVApadatanggal 
• TVA pada tgl - TVA setelah 
REF setelah - BAS sebelum 
REF pada tgl - BAS disekitar 
• REF sebelum - BAS pada 

tgl 
• REF setelah - BAS pada 

tgl 
AAR sebelum - AAR sesudah 
AAR pada tgl - AAR disekitar 
• AAR sebelum - AAR pada 

tgl 
• AAR setelah - AAR pada 

tgl 

0.712 
0.725 
0.290 

 
0.421 
0.173 
0.432 

 
0.238 
0.449 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho diterima 
Ho diterima 
Ho diterima 

 
Ho diterima 
Ho diterima 
Ho diterima 

 
Ho diterima 
Ho diterima 

  Sumber: Print out komputer 
 

Berdasarkan kriteria pengujian yang telah dinyatakan pada bab 

sebelumnya, dimana apabila p-value >0,05 Ho diterima, dari tabel diatas dapat 

diketahui bahwa Ho1, Ho2, Ho3, Ho4, Ho5, dan Ho6 diterima yang berarti 

bahwa tidak terdapat perbedaaan rata-rata TVA, relatif  spread dan abnormal 

return sebelum dengan rata-rata TVA, relatif  spread dan abnormal return 

sesudah pengumuman right issue dan juga tidak terdapat perbedaan rata-rata 

TVA, relatif  spread dan abnormal return pada tanggal pengumuman dengan 

rata-rata TVA, relatif  spread dan abnormal return di sekitar tanggal 

pengumuman right issue. 

 

D.  Interpretasi Hasil Pengujian 

Berdasarkan pengujian Hipotesis 1-6, didapatkan bukti empiris bahwa 

pengumuman right issue tidak berpengaruh pada pada likuiditas dan tingkat 

keuntungan (abnormal return). Hal ini terlihat tidak adanya perbedaan rata-

rata  TVA, Relatif  Spread dan Abnormal Return sebelum, sesudah, dan pada 
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tanggal diumumkannya right issue. Hasil Penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Budiarto (1999) dan Solichin (2002) tetapi 

tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko (2002). 

Ketidak konsistenan ini mungkin disebabkan karena  perbedaan event date 

yang digunakan. Wijanarko (2002)  menggunakan tanggal penerbitan 

prospektus yang mengiringi panggilan rapat umum pemegang saham, 

sedangkan penelitian ini menggunakan tanggal pengumuman resmi dilantai 

bursa, begitu pula penelitian yang dilakukan Budiarto (1999) dan Solichin. 

Dugaan yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini adalah bahwa 

pengumuman right issue pada saat  diumuman di lantai bursa sudah tidak 

memiliki kandungan informasi yang dapat menyebabkan perubahan dalam 

preferensi investor yang dicerminkan dalam perubahan likuiditas dan tingkat 

keuntungan saham (abnormal return). Hal ini disebabkan karena investor 

sudah tidak terkejut lagi, karena investor sudah memperkirakan pengumuman 

tersebut dari jauh-jauh hari sebelumnya, yaitu pada saat penerbitan prospektus 

yang mengiringi panggilan rapat umum pemegang saham. Hal ini berarti juga 

bahwa pengumuman right issue yang dipublikasikan secara resmi oleh BEJ, 

sudah tidak memiliki  information content yang membuat investor melakukan 

transaksi di pasar modal.  
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKSI 

 

A. KESIMPULAN 

1. Berdasarkan pengujian hipotesis pertama, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum dan sesudah tanggal pengumuman  right issue. 

2. Berdasarkan pengujian hipotesis kedua, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata aktivitas volume perdagangan 

saham pada tanggal pengumuman dan hari-hari di sekitar pengumuman 

tanggal  right issue. 

3. Berdasarkan pengujian hipotesis ketiga, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata relatif spread sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

4. Berdasarkan pengujian hipotesis keempat, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata relatif spread pada tanggal 

pengumuman  dan hari-hari di sekitar pengumuman right issue. 

5. Berdasarkan pengujian hipotesis kelima, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum 

dan sesudah pengumuman right issue. 

6. Berdasarkan pengujian hipotesis keenam, diperoleh bukti bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return pada tanggal 

pengumuman  dan hari-hari di sekitar pengumuman right issue. 
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7. Berdasarkan pengujian hipotesis 1 sampai hipotesis 6, didapatkan bukti 

empiris bahwa pengumuman right issue tidak berpengaruh pada pada 

likuiditas dan tingkat keuntungan saham. Hal ini terlihat dengan tidak 

adanya perbedaan rata-rata  TVA, bid-ask spread dan abnormal return 

sebelum dengan sesudah pengumuman right issue dan perbedaan rata-rata  

TVA, bid-ask spread dan abnormal return sebelum dengan sesudah 

pengumuman right issue pada tanggal pengumuman dengan hari-hari 

disekitar tanggal pengumuman. 

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Penelitian ini tidak menggunakan control group yaitu perusahaan 

yang tidak melakukan pengumuman right issue sehingga tidak 

dapat dibandingkan lebih jelas reaksi pasar antara kedua 

perusahaan tersebut. 

2. Return ekspektasi dapat diestimasi dengan beberapa model yaitu: 

mean adjusted model, market model, dan market adjusted model. 

Penelitian ini hanya menggunakan market model saja dalam 

mengestimasi return ekspektasi, sehingga tidak diketahui apakah 

expected return akan berbeda jika digunakan model yang lain. 

3. Penelitian ini tidak memperhatikan ukuran perusahaan dalam 

pengambilan sampel sehinggga memungkinkan adanya size effect 

yang akan berpengaruh pada hasil penelitian. 
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4. Penelitian ini tidak memperhatikan jenis perusahaan dalam 

pengambilan sampel sehinggga memungkinkan adanya industrial 

effect yang akan berpengaruh pada hasil penelitian 

5. Penelitian  ini hanya meneliti pengaruh pengumuman right issue 

pada periode 1998-2002 saja.   

 

C. IMPLIKASI PENELITIAN 

1. Penelitian selanjutnya dapat melihat pengaruh pengumuman right 

issue dengan mempertimbangkan control group yaitu perusahaan 

yang tidak melakukan right issue, sehingga dapat dibandingkan 

reaksi pasar antara kedua jenis perusahaan.   

2. Penelitian selanjutnya hendaknya tidak hanya menggunakan 

market model saja dalam mengestimasi return ekspektasi tetapi 

juga market adjusted model, dan mean adjusted model sekaligus 

sehingga dapat diketahui apakah expected return akan berbeda jika 

digunakan model yang berbeda. 

3. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengelompokkan 

perusahaan berdasarkan jenis industrinya sehingga industy effect 

dapat dihindari. 

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengelompokkan 

perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan sehingga size effect 

dapat dihindari. 
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5. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan mengamati pengaruh right 

issue sebelum dan selama krisis ekonomi. Pemisahan periode 

pengamatan bertujuan untuk melihat dan membandingkan 

perbedaan reaksi pasar pada kedua periode ini. Penelitian 

selanjutnya juga bisa dilakukan dengan memperpanjang periode 

pengamatan. 
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