
ANALISIS REAKSI PASAR TERHADAP 
PENGUMUMAN RIGHT ISSUE   

TAHUN 2000 - 2003 
 
 
 

 
S K R I P S I 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan  
Program Sarjana (SI) pada Fakultas Ekonomi  

Universitas Katolik Soegijapranata 
Semarang 

 

 

  
 
 

   Disusun Oleh : 
 

 NAMA :  Ayu  Puspa Puspita 

 NIM :  99.60.0708 

 JURUSAN  :  AKUNTANSI 
 
  

 
 

FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

SEMARANG 
2004 



v 

ABSTRAKSI 
 
 
 

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal ada kalanya membutuhkan dana 
lagi jika sumber dana internal maupun pinjaman bank dianggap kurang memadai 
atau menguntungkan. Perusahaan dapat melakukan penawaran saham lagi kepada 
investor baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas.penawaran 
saham terbatas sering disebut dengan right issue. 

Sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang, right issue 
memberikan hak kepada pemodal untuk memberi saham baru yang dikeluarkan 
emiten ( perusahaan yang menerbitkan saham ), yang harus ditawarkan terlebih 
dahulu kepada pemegang saham lama. 

Pengumuman right issue yang dipublikasikan akan mempengaruhi 
pengambilan keputusan investor. Ada tidaknya pengaruh dapat dilihat dari 
perubahan harga atau return dan volume perdagangan saham di seputar tanggal 
pengumuman, selama lima hari sebelum dan lima hari sesudah tanggal 
pengumuman. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul : “Analisis Reaksi Pasar Terhadap 
Pengumuman Right Issue Tahun 2000-2003 “. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 
permasalahan pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : “ Apakah 
Pasar Bereaksi Terhadap Pengumuman Right Issue di Bursa Efek Jakarta“ 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris reaksi pasar terhadap 
pengumuman right issue di Bursa Efek Jakarta. 

Manfaat penelitian ini adalah : 
1. Bagi emiten diharapkan hasil penelitian ini menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan right issue sehingga saham perusahaan tetap diminati 
investor 

2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis yaitu mengenai dampak 
pengumuman right issue terhadap reaksi pasar. 

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan ( emiten ) yang listed di 
Butrsa Efek Jakarta dan yang melakukan right issue pada tahun 2000 - 2003. 
Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang ditentukan secara purposive 
sampling yaitu populasi yang dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang 
memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti ( Hartini, 
2001 ). Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah semua saham-saham 
perusahaan yang melakukan right issue antara tahun 2000-2003. 

Data yang dipergunakan meliputi : data harga saham harian dan tanggal 
pengumuman right issue. 

Data yang diperlukan didokumentasikan dari data base pojok BEJ 
Universitas Katolik Soegijapranata dan BEJ Universitas Diponegoro Semarang.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang 
menggunakan angka-angka dan perhitungan. 
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Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Dari 38 sampel perusahaan yang mengumumkan right issue di Bursa Efek 

Jakarta selama Tahun 2000 – 2003 secara keseluruhan diperoleh hasil bahwa 
pengumuman right issue tidak menimbulkan reaksi pasar yang signifikan antar 
return saham sebelum dengan sesudah pengumuman right issue. 

2. Pada periode jendela yaitu t-5, t-4, t-3, t-2, t-1, t0, t+1, t+2, t+3, t+4 dan t+5 
diperoleh nilai t hitung  ( 1.194, -0.7858, -1.7965, -0.5358, 1.0959, -0.4260, -
1.6762, 0.1314, 0.9988, -0.9660, 0.9988 ) < ttabel ( 2.021 ), sehingga dengan 
demikian hasil penelitian menerima H0 yang berarti pengumuman right issue 
tidak menimbulkan reaksi pasar pada Bursa Efek Jakarta. 

3. Pengumuman right issue tidak menimbulkan reaksi pasar, hal ini disebabkan 
pengumuman right issue dianggap tidak mengandung informasi yang akurat 
bagi investor dalam menginvestasikan modalnya. 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan di atas dapat dikemukakan saran- saran 
sebagai berikut : 
1. Bagi emiten right issue merupakan salah satu pilihan yang terbaik bagi 

perusahaan untuk memperoleh dana segar bagi pengembangan perusahaan, 
karena biaya melalui right issue lebih murah bila dibandingkan melalui 
pinjaman bank yang dianggap kurang memadai atau menguntungkan, karena 
perusahaan akan memikul beban biaya yang lebih berat dari bunga pinjaman 
yang ditetapkan oleh pihak bank. 

2. Investor sebelum menanamkan saham sebaiknya melihat dengan seksama atau 
mempelajari terlebih dahulu kondisi perusahaan yang sebenarnya, khususnya 
dana right issue tersebut akan digunakan secara menguntungkan atau tidak, 
karena return of rate dana yang ditanamkan tersebut tergantung dari 
pengharapan investor atas NPV dana tersebut. Apabila investor 
berpengharapan bahwa dana tersebut akan menghasilkan NPV positif maka 
harga saham akan naik dan sedangkan bila investor berpengharapan negatif 
maka harga saham akan turun. 

3. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pengumuman right issue belum 
merupakan good news, oleh sebab itu untuk investor yang akan melakukan 
investasi saham dapat menggunakan informasi yang lain, seperti laporan 
keuangan yang diterbitkan setiap tahunnya karena dari laporan keuangan 
tersebut dapat dianalisis perkembangan (laba yang dihasilkan) serta kinerja 
perusahaan yang bersangkutan. 

4. Dalam penelitian ini emiten yang menjadi sampel adalah semua perusahaan 
yang melakukan right issue, mungkin akan diperoleh hasil yang lebih baik 
apabila dipisahkan antar sektor sehingga akan memberikan kesimpulan yang 
berbeda. 
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