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ABSTRAKSI 

Perusahaan yang sudah terdaftar dipasar modal ada kalanya membutuhkan 
dana segar kembali. Perusahaan dapat melakukan penawaran saham lagi kepada 
investor baik melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas, yang disebut 
juga dengan right issue yaitu salah satu cara yang dilakukan perusahaan yang telah 
terdaftar dibursa efek untuk memperoleh dana. Penelitian ini berusaha untuk meneliti 
tentang pengaruh peristiwa right issue pada hari sebelum peristiwa, setelah dan pada 
saat peristiwa tersebut. 

Sedangkan perumusan masalah pada penelitian ini adalah : (1) Apakah sinyal 
informasi dari adanya pengumuman right issue akan berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap reaksi pasar sebelum hari pengumuman? (2) Apakah sinyal 
informasi dari adanya pengumuman right issue akan berpengaruh atau tidak 
berpengaruh terhadap reaksi pasar sesudah hari pengumuman? 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui dan 
memperoleh bukti empiris apakah pengumuman right issue bermanfaat dan 
mempunyai pengaruh atau tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga 
saham sebelum hari pengumuman. (2) Untuk mengetahui dan memperoleh bukti 
empiris apakah pengumuman right issue bermanfaat dan mempunyai pengaruh atau 
tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan harga saham sesudah hari 
pengumuman. 

Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) H1: Sinyal informasi 
(abnormal return) dari adanya pengumuman right issue berpengaruh terhadap reaksi 
pasar sebelum hari pengumuman. (2) H2 : Sinyal informasi (abnormal return) dari 
adanya pengumuman right issue berpengaruh  terhadap reaksi pasar sesudah hari 
pengumuman. 

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode purposive 
sampling diperoleh sampel pada penelitian ini sejumlah 53 perusahaan. Jenis data 
pada penelitian ini adalah data sekunder. Sedangkan teknik analisisnya 
menggunakan analisis regresi dengan uji asumsi klasik. 

Dari hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) 
Sinyal informasi (Abnormal Return) dari adanya pengumuman right issue 
berpengaruh terhadap reaksi pasar sebelum hari pengumuman. Hal ini dapat dilihat 
dari nilai signifikansi t yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini konsisten 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Scholes (1972). (2) Sinyal informasi 
(Abnormal Return) dari adanya pengumuman right issue berpengaruh terhadap 
reaksi pasar sesudah hari pengumuman. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi t 
yang lebih kecil daripada 0,05. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Sari (2002). 
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Sedangkan saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah sebagai 
berikut: (1) Bagi perusahaan: karena dari hasil penelitian diketahui bahwa nilai 
abnormal return perusahaan berbeda antara sebelum dan setelah dengan pada hari 
pengumuman right issue, maka sebaiknya perusahaan memperhatikan peristiwa ini 
untuk meningkatkan harga sahamnya di pasaran. (2) Bagi investor: sebaiknya para 
investor memperhatikan peristiwa right issue saat ingin membeli dan menjual 
sahamnya karena terbukti right issue berbeda secara signifikan harganya pada saat, 
sebelum dan sesudahnya. (3) Bagi penelitian selanjutnya: pada penelitian berikutnya 
dapat dilakukan periode pengamatan yang lebih panjang misalnya penambahan tahun 
pengamatan sehingga sampel penelitian lebih banyak. 
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