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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengumuman right issue terhadap 

reaksi pasar dengan menggunakan actual return, abnormal return, dan aktivitas volume 

perdagangan saham sebagai proksi variabel penelitian, penelitian ini dilakukan dengan 

melihat perbedaan yang terjadi pada variabel penelitian tersebut diatas pada periode sebelum-

saat, saat-sesudah dan sebelum-sesudah pengumuman right issue. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Kriteria pemilihan sampel berdasarkan purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 

13 perusahaan dengan jumlah 15 pengumuman right issue sepanjang periode pengamatan. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode uji beda dua rata-rata (paired-

sample t-test). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil : 1) tidak terdapat perbedaan 

rata-rata actual return pada periode sebelum-saat, saat-setelah maupun periode sebelum-

setelah pengumuman right issue, 2) tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return pada 

periode sebelum-saat, saat-setelah, maupun sebelum-setelah pengumuman right issue, dan 3) 

terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham pada periode sebelum-saat 

pengumuman dan sebelum-setelah pengumuman right issue, namun tidak terdapat perbedaan 

pada periode saat-setelah pengumuman righgt issue.  

Kata kunci : Right Issue, Actual Return, Abnormal Return, Aktivitas Volume Perdagangan 

Saham 
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PENDAHULUAN 

Perusahaan dalam melakukan aktivitas operasinya akan melakukan beberapa hal 

guna mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti ekspansi (pengembangan) usaha, pelunasan 

hutang jatuh tempo, dan tujuan lainnya, hal ini biasanya disebut sebagai corporate action. 

Right issue merupakan salah satu bentuk corporate action dimana perusahaan melakukan 

penawaran umum terbatas atas saham baru yang dikeluarkan perusahaan kepada pemegang 

saham lama, di Indonesia sendiri istilah ini lebih dikenal dengan HMETD (Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu). Agar pemegang saham lama tertarik untuk membeli saham, maka 

perusahaan akan menawarkan saham baru itu dengan harga yang lebih murah dibanding 

harga pasar. Pemegang saham lama memiliki preemptive right atau hak untuk lebih dahulu 

membeli tambahan saham yang diterbitkan agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikan 

mereka sehingga para pemegang saham bisa mempertahankan kekuasaan pengendalian 

mereka atas  perusahaan (Kisworo, 2011). 

Jika suatu pengumuman mempunyai kandungan informasi, diharapkan akan terjadi 

reaksi ketika pasar menerima pengumuman tersebut (Ratnawati dan Triyuwono, 2009). 

Pengumuman right issue mempengaruhi pengambilan keputusan investor dalam melakukan 

transaksi di pasar modal yang dapat menyebabkan pergerakan pasar (Dewi dan Putra, 2013). 

Pergerakan pasar dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas, reaksi ini 

dapat diukur dengan menggunakan return maupun abnormal return sebagai akibat perubahan 

harga (Mulatsih, 2009). Selain abnormal return, reaksi pasar juga dapat diukur dengan 

melihat pergerakkan aktivitas perdagangan saham di pasar modal dengan menggunakan 

volume perdagangan saham. Volume perdagangan merupakan salah satu indikator likuiditas 

saham. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa saham yang dianggap likuid adalah saham 

yang rutin dan banyak diperdagangkan di bursa (Catranti, 2009). Perubahan volume 

perdagangan saham mencerminkan keputusan investasi oleh investor sebab menunjukkan 
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aktivitas perdagangan saham di pasar modal. Umumnya dengan melakukan right issue akan 

meningkatkan jumlah saham yang beredar sehingga frekuensi perdagangan akan meningkat 

juga dan likuiditas saham pun meningkat (Dewi dan Putra, 2013). 

Penelitian mengenai pengaruh pengumuman right issue telah banyak dilakukan 

dengan hasil yang beragam, seperti penelitian yang dilakukan Kithinji et al (2014), 

menunjukkan bukti bahwa pengumuman right issue tidak berpengaruh signifikan terhadap 

reaksi investor. Kisworo (2011), menunjukkan bukti bahwa tidak terdapat perbedaan 

expected return dan actual return saham sesudah pengumuman right issue, hal ini 

menunjukkan bahwa pengumuman right issue juga tidak memiliki kandungan informasi yang 

dapat meningkatkan expected return maupun actual return saham secara signifikan. Hartono 

(2009) menganalisis pengaruh pengumuman right issue terhadap kinerja saham dan likuiditas 

saham di Bursa Efek Indonesia, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

rata-rata return saham sebelum dan setelah pengumuman right issue. Return saham 

mengalami penurunan setelah pengumuman right issue. Kemudian, terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right issue yang mengalami 

penurunan setelah pengumuman, yang berarti kinerja saham mengalami penurunan dilihat 

dari rata-rata return saham dan abnormal return yang mengalami penurunan setelah 

pengumuman. Serta terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

sebelum dan setelah pengumuman right issue. Aktivitas volume perdagangan mengalami 

peningkatan setelah pengumuman right issue. Dengan begitu maka likuiditas saham 

mengalami peningkatan dilihat dari rata-rata aktivitas volume perdagangannya. Hal ini berarti 

bahwa pengumuman right issue mengandung informasi yang dapat mempengaruhi investor 

untuk melakukan transaksi di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat meningkatkan volume 

perdagangan secara signifikan. Dewi dan Putra (2013), menemukan tidak terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman right issue yang berarti pengumuman 
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right issue tidak berpengaruh secara signifikan pada abnormal return, namun pengumuman 

right issue berpengaruh secara signifikan pada volume perdagangan saham perusahaan-

perusahaan di BEI periode 2009-2011 yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan volume 

perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pengumuman right issue mengandung informasi dan memberikan sinyal negatif pada 

pasar dengan turunnya harga saham. 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

Teori Sinyal (Signalling Theory) 

Teori sinyal menjelaskan tentang alasan perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk 

memberikan informasi disebabkan karena adanya asimetri informasi antara perusahaan dan 

pihak luar (Thiono, 2006). Salah satu informasi yang dapat dijadikan suatu sinyal adalah 

pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Informasi berupa pengumuman right issue 

yang dipublikasikan diharapkan dapat menjadi sinyal kondisi keuangan perusahaan dan 

menggambarkan kemungkinan yang terjadi terkait dengan return saham yang dimiliki. 

Investor yang bereaksi melakukan pembelian saham untuk mengoptimalkan 

keuntungan menunjukkan informasi pengumuman right issue memberikan sinyal positif. Jika 

pengumuman right issue memberikan sinyal negatif, maka investor akan merespon bahwa 

perusahaan dalam keadaan tidak sehat sehingga menyebabkan turunnya harga saham (Dewi 

dan Putra, 2013). 

Efisiensi Pasar 

Menurut Gumanti (2011), Efisiensi pasar modal merupakan refleksi dari konsep 

efisiensi informasional. Artinya, pasar dikatakan efisien jika dan hanya jika harga sekuritas di 

pasar merupakan cerminan dari semua informasi yang tersedia, baik informasi masa lalu, 

informasi publik, maupun informasi privat. 
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Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pasar adalah pasar modal (capital 

market dimana suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorangpun, baik investor individu 

maupun investor institusi, akan mampu memperoleh return tidak normal (abnormal return). 

Artinya, harga-harga yang terbentuk dipasar merupakan cerminan dari informasi yang ada 

(“stock prices reflect all available information”). 

Corporate Action 

Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan mengambil 

kebijakan-kebijakan dengan tujuan tertentu yang disebut sebagai corporate action. Corporate 

action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh pada jumlah saham beredar maupun 

harga saham di pasar (Kisworo, 2011). Keputusan emiten untuk melaksanakan corporate 

action dalam rangka untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu seperti meningkatkan modal 

kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas saham, pembayaran hutang serta 

tujuan lainnya. Corporate action pada umumnya mengacu pada kebijakan right issue, stock 

split, stock/cash devident, IPO, private placement, warrant, atau penerbit obligasi. 

Right issue 

Right issue merupakan salah satu bentuk corporate action dimana perusahaan 

melakukan penawaran umum terbatas atas saham baru yang dikeluarkan perusahaan kepada 

pemegang saham lama, di Indonesia sendiri istilah ini lebih dikenal dengan HMETD (Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu). Saham baru yang diterbitkan terlebih dahulu ditawarkan 

kepada pemegang saham sekarang (existing shareholder), hal ini dikarenakan pemegang 

saham ini memiliki preemptive right atau hak untuk memesan efek terlebih dahulu, agar 

pemegang saham yang sekarang tertarik untuk membeli daham, maka biasanya saham baru 

ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditawarkan di 

pasar. 



 
 

Dampak Right Issue Terhadap Actual Return, Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham  6 

Menurut Kisworo (2011), Right issue adalah sebuah bentuk upaya oleh emiten 

untuk menambah jumlah lembar saham yang beredar sekaligus menghemat biaya emisi 

saham. Penambahan jumlah saham diharapkan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan 

saham atau dengan kata lain dapat meningkatkan likuiditas saham. Terdapat dua alasan bagi 

perusahaan untuk melakukan right issue (Ghozali dan Solichin, 2003 dalam Nugraha dan 

Daud, 2013) : 

1. Right issue dapat mengurangi biaya karena tidak menggunakan jasa penjamin 

(underwriter), 

2. Right issue menyebabkan jumlah saham perusahaan yang ada akan bertambah sehingga 

diharapkan akan meningkatkan frekuensi perdagangan atau nilai yang berarti 

meningkatkan likuiditas saham. 

Return Saham 

Investor tentu memiliki tujuan dalam melakukan investasinya yaitu berharap akan 

memperoleh keuntungan dari kegiatannya tersebut, keuntungan atau laba yang diharapkan ini 

disebut sebagai return saham. Jogiyanto (2016) menjelaskan bahwa return merupakan hasil 

yang diperoleh dari investasi. Return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau 

return ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa 

mendatang. 

Menurut Rusli (2009), Return menggambarkan kondisi yang diharapkan dan akan 

diperoleh setelah melakukan tindakan investasi dengan berbagai kemungkinan tertentu yang 

disebut dengan expected rate of return. Return menjadi salah satu faktor yang mampu 

memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor 

untuk menanggung risiko atas investasi yang dilakukan. Disisi lain, return pun memiliki 

peranan yang amat signifikan didalam menentukan nilai dari sebuah saham. Melalui peranan 
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signifikannya, maka dapat dikatakan bahwa inti sebuah saham akan selalu berpusat pada 

return ini. 

Menurut Jogiyanto (2016) Return dibedakan menjadi dua macam, yaitu : 

1. Return realisasian (realized return), merupakan return yang telah terjadi. Return ini 

dihitung berdasarkan data historis. Return realisasian penting karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return historis juga berguna sebagai dasar 

penentuan return ekspetasi dan resiko di masa datang. 

2. Return ekspektasian (expected return), merupakan return yang diharapkan akan 

diperoleh investor di masa mendatang, jadi sifatnya belum terjadi. 

Abnormal Return 

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return 

ekspektasian (Jogiyanto, 2016). Abnormal return dapat digunakan dalam melihat reaksi 

pasar. Dimana pasar akan menerima abnormal return apabila suatu pengumuman mempunyai 

kandungan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan 

investasi, dan sebaliknya pasar tidak akan menerima abnormal return apabila pengumuman 

tidak mempunyai kandungan informasi sehinnga tidak dapat mempengaruhi reaksi investor 

tersebut. 

Aktivitas Volume Perdagangan (Trading Volume Activity) 

Trading volume activity (aktivitas volume perdagangan) merupakan penjualan dari 

setiap transaksi yang terjadi di bursa saham pada saat waktu dan saham tertentu, dan 

merupakan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar terhadap suatu 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan di pasar modal. Hal 

ini dikarenakan 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 
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dikonversikan menjadi uang kas (Hartono, 2009). Perbedaan volume perdagangan saham 

pada waktu sebelum pengumuman dan setelah pengumuman mengindikasikan adanya reaksi 

investor atas pengumuman tersebut. 

Event Study (Studi Peristiwa) 

Studi peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

pengumuman. Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat (Jogiyanto, 2016). Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk 

melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. 

Kerangka Pemikiran 
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Pengembangan Hipotesis 

Jika suatu pengumuman mempunyai kandungan informasi, diharapkan akan terjadi 

reaksi ketika pasar menerima pengumuman tersebut (Ratnawati dan Triyuwono, 2009). 

Reaksi pasar dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan harga sekuritas, reaksi ini dapat 

diukur dengan menggunakan return maupun abnormal return sebagai akibat perubahan 

harga. Pengumuman right issue merupakan pengumuman dimana perusahaan akan mengeluarkan 

saham dengan harga yang lebih murah dari harga pasarnya. Kondisi ini akan menimbulkan 

kecurigaan investor mengenai tujuan manajemen tesebut yang akan menyebabkan terjadinya 

reaksi dipasar modal. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hartono (2009) yang menguji 

pengaruh pengumuman right issue terhadap kinerja saham dan likuiditas saham di BEI 

periode 2000-2007. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata 

return saham, abnormal return, dan aktivitas perdagangan saham sebelum dan setelah 

pengumuman right issue. 

H1a = Diduga terdapat perbedaan rata-rata actual return sebelum dan saat 

pengumuman right issue 

H1b = Diduga terdapat perbedaan rata-rata actual return saat dan  setelah 

pengumuman right issue 

H1c = Diduga terdapat perbedaan rata-rata actual return sebelum dan  setelah 

pengumuman right issue 

 Hartono (2009) melakukan penelitian pada sampel 55 perusahaan yang 

melakukan right issue periode 2000 – 2007 dan menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata 

abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right issue. 

H2a = Diduga terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan saat 

pengumuman right issue 
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H2b = Diduga terdapat perbedaan rata-rata abnormal return saat dan setelah 

pengumuman right issue 

H2c = Diduga terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan setelah 

pengumuman right issue 

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 (Hartono, 2009). Dengan adanya pengumuman right 

issue maka jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat dan volume perdagangan 

saham juga akan meningkat. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hartono (2009) dengan sampel sebanyak 

55 perusahaan yang melakukan right issue periode 2000 – 2007 dan menunjukkan terdapat 

perbedaan rata-rata volume perdagangan saham setelah pengumuman right issue, yang 

konsisten dengan hasil penelitian Kothare (1997) yang menemukan bukti bahwa tingkat 

likuiditas akan meningkat secara signifikan setelah pengumuman saham baru. 

H3a = Diduga terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

sebelum dan saat pengumuman right issue 

H3b = Diduga terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham saat 

dan setelah pengumuman right issue 

H3c = Diduga terdapat perbedaan rata-rata aktivitas volume perdagangan saham 

sebelum dan setelah pengumuman right issue 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini fokus kepada pengumuman right issue yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 – 2015. 
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Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah event study. Penelitian event study bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suatu peristiwa yang terjadi. Pada penelitian ini yang ingin diketahui 

adalah pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya right issue terhadap return saham, 

abnormal return dan juga aktivitas volume perdagangan saham. 

Definisi Variabel Penelitian 

1) Tanggal Pengumuman 

Tanggal pengumuman adalah tanggal perusahaan melakukan pengumuman right issue dalam 

Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Tanggal 

pengumuman inilah yang menjadi titik uji beda dalam pengujian hipotesis. 

2) Actual Return 

Actual Return merupakan return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data 

historis (Kisworo,2009). Untuk menghitung actual return menggunakan rumus (Jogiyanto, 

2016) : 

      
            

      
 

Dimana : 

Ri,t = return atau actual return saham perusahaan i pada hari t 

Pi,t = harga saham perusahaan i pada hari t 

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

3) Abnormal Return 

Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return 

ekspektasian (Jogiyanto, 2016). Pada peneilitian ini perhitungan expected return dengan 

market-adjusted model, yang menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi return 

suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. Maka perhitungan expected 
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return adalah sama besarnya dengan return pasar (market return) hari tersebut (Jogiyanto, 

2016). Adapun langkah-langkah untuk menghitung abnormal return adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung actual return dengan menggunakan rumus (Jogiyanto, 2016) : 

      
            

      
 

Dimana : 

Ri,t = Return atau actual return saham perusahaan i pada hari t 

Pi,t = Harga saham perusahaan i pada hari t 

Pi,t-1 = Harga saham perusahaan i pada hari t -1 

b. Menghitung market return menggunakan rumus (Jogiyanto, 2016) : 

      
              

       
 

Dimana : 

Rm,t = Return Pasar (market return) pada hari t 

IHSGt = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t 

IHSGt-1 = Indeks Harga Saham Gabungan pada hari t dikurang 1 

c. Menghitung abnormal return menggunakan rumus : 

              

Dimana : 

ARt = Abnormal Return pada hari t 

Rit = Return atau actual return saham perusahaan i pada hari t 

Rmt = Return Pasar (market return) pada hari t 

4) Aktivitas Volume Perdagangan Saham 

Aktivitas volume perdagangan adalah banyaknya jumlah saham yang 

diperdagangkan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. 
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Teknik Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pemilihan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling yang bertujuan untuk mendapatkan sampel 

yang representative sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan (Jogiyanto, 2008). Adapun 

kriteria perusahaan yang diambil sebagai sampel adalah : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011 

sampai dengan 2015 

2. Perusahaan manufaktur yang melakukan pengumuman right issue selama periode 

pengamatan 

3. Perusahaan yang tidak melakukan corporate action lain seperti stock split, saham 

bonus, dividen saham, warrant atau pengumuman lainnya bersamaan dengan 

pengumuman right issue selama dalam tahun periode pengamatan 

4. Dapat diketahui secara jelas tanggal pengumumannya yang dapat dilihat di Ringkasan 

Kinerja Perusahaan Tercatat yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) 

5. Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan mengenai harga saham, jumlah saham 

yang diperdagangkan dan saham yang beredar. 

Adapun daftar penyeleksian berdasarkan kriteria diatas disusun dalam tabel 3.1 berikut.  
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Tabel 3.1 

Daftar Penyeleksian Sampel Penelitian 

No Kriteria Jumlah 

1 
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015 
142 

2 Perusahaan manufaktur yang tidak melakukan right issue (126) 

3 

Perusahaan yang melakukan corporate action lain seperti 

stock split, saham bonus, dividen saham, warrant atau 

pengumuman lainnya bersamaan dengan right issue selama 
tahun periode pengamatan 

0 

4 
Perusahaan yang tidak mencantumkan tanggal pengumuman right 

issue yang dilakukan pada Ringkasan Kinerja Perusahaan 
(1) 

5 

Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan data yang 

dibutuhkan mengenai harga saham, jumlah saham yang 

diperdagangkan dan saham yang beredar 

0 

Jumlah Perusahaan yang menjadi sampel penelitian 15 

Sumber data : Ringkasan Kinerja Perusahaan Tercatat BEI 2011-2015 

Metode Analisis 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai 

variabel dalam penelitian ini yaitu return saham, abnormal return dan aktivitas volume 

perdagangan saham. 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan ntuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Model yang baik 

adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati. Pengujian normalitas data 

dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan hipotesis :  

Ho : Data tidak berdistribusi normal 

Ha : Data berdistribusi normal 

Dalam pengujian hipotesis, kriteria untuk menolak atau tidak menolak Ho 

berdasarkan P-value (sig.) yaitu sebagai berikut :  

Jika P-value (sig.) < 0.05 Ho gagal ditolak 

Jika P-value (sig.) > 0.05 Ho ditolak 
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Uji Beda Paired Sample T-Test 

Pengujian hipotesis menggunakan paired sample t-test dengan asumsi data 

terdistribusi normal. Alat uji ini digunakan karena data sebelum dan sesudah adanya peristiwa 

right issue adalah data yang berpasangan. Uji beda t-test dengan sampel berhubungan atau 

data berpasangan digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang berhubungan 

memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan 

perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel 

dengan asumsi data terdistribusi normal. (Ghozali, 2013).  

Hipotesis : 

Ho : μ1 = μ2 : tidak terdapat perbedaan 

Ha : μ1 ≠ μ2 : terdapat perbedaan 

Kriteria keputusan menggunakan perbandingan nilai probabilitas (sig.), yaitu : 

Jika P-value (sig.) > 0.05 maka Ho gagal ditolak 

Jika P-value (sig.) < 0.05 maka Ho ditolak 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun jumlah 

populasi adalah 142 perusahaan. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling, berdasarkan kriteria yang dipilih maka dihasilkan sebanyak 13 perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian, dengan 15 pengumuman right issue yang digunakan sebagai data 

penelitian. 
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Statistik Deskriptif 

Tabel 4.1 

Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

R_sebelum 15 -,07510 ,04232 -,0010127 ,02725534 

R_saat 15 -,04828 ,06723 -,0036374 ,02741123 

R_setelah 15 -,01582 ,02753 ,0018757 ,01213971 

AR_sebelum 15 -,07409 ,05324 -,0003734 ,02872209 

AR_saat 15 -,04665 ,06638 -,0056762 ,02677359 

AR_setelah 15 -,01323 ,02610 ,0017469 ,01149455 

TVA_sebelum 15 ,00003 ,28213 ,0298430 ,07435683 

TVA_saat 15 ,00000 ,01629 ,0036469 ,00494678 

TVA_setelah 15 ,00001 ,03350 ,0059767 ,01099471 

Valid N (listwise) 15     

Sumber : Data diolah menggunakan spss 21, 2017 

Uji Normalitas 

Tabel 4.2 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Variabel Penelitian 

 N 

Normal Parameters
a,b

 
Most Extreme 

Differences 

Kolmogo

rov-

Smirnov 

Z 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
Mean 

Std. 

Deviation 

Absolu

te 

Posit

ive 

Negati

ve 

R_sebelum 15 -,0010127 ,02725534 ,214 ,188 -,214 ,827 ,500 

R_saat 15 -,0036374 ,02741123 ,177 ,177 -,153 ,687 ,733 

R_setelah 15 ,0018757 ,01213971 ,161 ,161 -,132 ,625 ,829 

AR_sebelum 15 -,0003734 ,02872209 ,183 ,120 -,183 ,711 ,694 

AR_saat 15 -,0056762 ,02677359 ,189 ,189 -,095 ,733 ,656 

AR_setelah 15 ,0017469 ,01149455 ,231 ,231 -,096 ,895 ,399 

TVA_sebelum 15 ,0298430 ,07435683 ,384 ,384 -,344 1,489 ,024 

TVA_saat 15 ,0036469 ,00494678 ,255 ,255 -,231 ,986 ,286 

TVA_setelah 15 ,0059767 ,01099471 ,354 ,354 -,294 1,370 ,047 

Sumber : Data diolah menggunakan spss 21, 2017 

Kriteria dalam pengujian ini adalah apabila nilai signifikansi > 0,05 maka data 

berdistribusi normal, sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 maka data berdistribusi tidak 

normal. Berdasarkan hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa untuk data aktivitas volume 
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perdagangan saham sebelum pengumuman (TVA_sebelum) dan aktivitas volume pedagangan 

saham setelah pengumuman (TVA_setelah) berdistribusi tidak normal, setelah dilakukan 

transformasi data aktivitas volume perdagangan saham kedalam bentuk aritmatika log 10 

(logaritma 10), maka data aktivitas volume perdagangan saham memiliki nilai signifikansi . 

0,05 yang berarti data berdistribusi normal. 

Tabel 4.3 

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Variabel TVA Setelah Transformasi 

 Lg_TVA_sebelu

m 

Lg_TVA_saat Lg_TVA_setela

h 

N 15 15 15 

Normal Parameters
a,b

 
Mean -2,5901 -3,0821 -2,9646 

Std. Deviation 1,04928 1,02281 ,98747 

Most Extreme Differences 

Absolute ,180 ,140 ,109 

Positive ,180 ,103 ,083 

Negative -,129 -,140 -,109 

Kolmogorov-Smirnov Z ,697 ,542 ,421 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,716 ,931 ,994 

Sumber : Data diolah menggunakan spss 21, 2017 
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Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji beda dua rata-rata atau uji t sampel 

berpasangan. 

1) Uji Beda Rata-Rata Actual Return Sebelum-Saat, Saat-Setelah, dan Sebelum-

Setelah Pengumuman Right Issue 

Tabel 4.4 

Uji Beda Paired Sample T-Test Rata-Rata Actual Return Sebelum-Saat, Saat-

Setelah, dan Sebelum-Setelah Pengumuman Right Issue 

 Pair 1 Pair 2 Pair 3 

R_sebelum - 

R_saat 

R_saat - 

R_setelah 

R_sebelum - 

R_setelah 

Paired 

Differences 

Mean ,00262476 -,00551313 -,00288837 

Std. Deviation ,03702933 ,03448097 ,02970024 

Std. Error Mean ,00956093 ,00890295 ,00766857 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -,01788140 -,02460806 -,01933582 

Upper 

,02313092 ,01358179 ,01355907 

t ,275 -,619 -,377 

df 14 14 14 

Sig. (2-tailed) ,788 ,546 ,712 

Sumber : Data diolah menggunakan spss 21, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikansi untuk tiga pasang data 

tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Hal ini bermakna 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara actual return sebelum dan saat 

pengumuman, actual return saat dan setelah pengumuman, dan juga tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara actual return sebelum dan setelah pengumuman right issue dilakukan.  
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2) Uji Beda Rata-Rata Abnormal Return Sebelum-Saat, Saat-Setelah dan 

Sebelum-Setelah Pengumuman Right Issue 

Tabel 4.5 

Uji Beda Paired Sample T-Test Rata-Rata Abnormal Return Sebelum-Saat, 

Saat-Setelah dan Sebelum-Setelah Pengumuman Right Issue 

 Pair 1 Pair 2 Pair 3 

AR_sebelum - 

AR_saat 

AR_saat - 

AR_setelah 

AR_sebelum - 

AR_setelah 

Paired 

Differences 

Mean ,00530277 -,00742309 -,00212032 

Std. Deviation ,03922909 ,03388604 ,02969896 

Std. Error Mean ,01012891 ,00874934 ,00766824 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower -,01642158 -,02618855 -,01856705 

Upper 

,02702712 ,01134238 ,01432642 

T ,524 -,848 -,277 

Df 14 14 14 

Sig. (2-tailed) ,609 ,410 ,786 

Sumber : Data diolah menggunakan spss 21, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tingkat signifikansi untuk tiga 

pasang data tersebut memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis ditolak. Hal ini 

bermakna bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum 

dan saat pengumuman, abnormal return saat dan setelah pengumuman, dan juga tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan setelah pengumuman 

right issue dilakukan. 
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3) Uji Beda Rata-Rata Aktivitas Volume Perdagangan Saham Sebelum-Saat, 

Saat-Setelah, dan Sebelum-Setelah Pengumuman Right Issue 

Tabel 4.6 

Uji Beda Paired Sample T-Test Rata-Rata Aktivitas Volume Perdagangan 

Saham Sebelum-Saat, Saat-Setelah dan Sebelum-Setelah Pengumuman Right 

Issue 

 Pair 1 Pair 2 Pair 3 

Lg_TVA_Sebelum 

- Lg_TVA_Saat 

Lg_TVA_Saat - 

Lg_TVA_Setelah 

Lg_TVA_Sebelum 

- Lg_TVA_Setelah 

Paired 

Differences 

Mean ,49200 -,11746 ,37454 

Std. Deviation ,65947 ,29342 ,61889 

Std. Error Mean ,17027 ,07576 ,15980 

95% 

Confidence 

Interval of 

the 

Difference 

Lower ,12680 -,27995 ,03181 

Upper 

,85720 ,04503 ,71728 

t 2,889 -1,550 2,344 

df 14 14 14 

Sig. (2-tailed) ,012 ,143 ,034 

Sumber : Data diolah menggunakan spss21, 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk pasangan data aktivitas volume 

perdagangan saham sebelum dan saat pengumuman, serta aktivitas volume perdagangan 

saham sebelum dan setelah pengumuman memiliki nilai signifikansi < 0,05, sehingga 

hipotesis gagal ditolak. Sedangkan untuk pasangan data aktivitas volume perdagangan saham 

saat dan setelah pengumuman right issue memiliki nilai tingkat signifikansi > 0,05, sehingga 

hipotesis ditolak. 
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Pembahasan Hasil Penelitian 

Tidak terdapat perbedaan antara actual return sebelum dan saat, saat dan setelah, serta 

sebelum dan setelah pengumuman right issue 

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak merespons peristiwa right issue yang 

dilakukan oleh perusahaan, karena pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

tidak mengandung informasi sehingga pasar tidak melakukan reaksi terhadap pengumuman 

right issue tersebut, hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata actual return sebelum dengan setelah pengumuman right issue. Hal ini bisa 

saja terjadi karena pengumuman right issue merupakan informasi yang masih perlu diolah 

lebih lanjut. Sehingga pada waktu perusahaan mengumumkan informasi mengenai right 

issue, belum tentu harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan akan mencerminkan 

informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi right issue tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. 

Interpretasi pengumuman right issue sebagai kabar baik atau kabar buruk membutuhkan 

analisis yang mendalam untuk memperkirakan besarnya dampak dari informasi tersebut ke 

harga sekuritas bersangkutan (Jogiyanto, 2016). 

Sedangkan Gumanti (2011), dalam bukunya menjelaskan bahwa right issue dalam 

banyak hal direspon kurang menarik oleh investor sebagai wujud dari ketidakyakinan 

investor atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari alternatif lain yang lebih 

kompetitif. Hal ini dapat menjadi alasan yang menyebabkan adanya koreksi harga saham 

segera setelah dilakukan right issue sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

actual return sebelum dan saat pengumuman, saat dan setelah pengumuman, serta tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pula antara rata-rata actual return sebelum dan setelah 

pengumuman right issue. 



 
 

Dampak Right Issue Terhadap Actual Return, Abnormal Return dan Aktivitas Volume Perdagangan Saham  22 

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak merespons peristiwa right issue yang 

dilakukan oleh perusahaan, karena pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 

tidak mengandung informasi sehingga pasar tidak melakukan reaksi terhadap pengumuman 

right issue tersebut, hal ini dapat dilihat dengan tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata actual return sebelum dengan setelah pengumuman right issue. Hal ini bisa 

saja terjadi karena pengumuman right issue merupakan informasi yang masih perlu diolah 

lebih lanjut. Sehingga pada waktu perusahaan mengumumkan informasi mengenai right 

issue, belum tentu harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan akan mencerminkan 

informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus menginterpretasikan 

dan menganalisis informasi right issue tersebut sebagai kabar baik atau kabar buruk. 

Interpretasi pengumuman right issue sebagai kabar baik atau kabar buruk membutuhkan 

analisis yang mendalam untuk memperkirakan besarnya dampak dari informasi tersebut ke 

harga sekuritas bersangkutan (Jogiyanto, 2016). 

Sedangkan Gumanti (2011), dalam bukunya menjelaskan bahwa right issue dalam 

banyak hal direspon kurang menarik oleh investor sebagai wujud dari ketidakyakinan 

investor atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari alternatif lain yang lebih 

kompetitif. Hal ini dapat menjadi alasan yang menyebabkan adanya koreksi harga saham 

segera setelah dilakukan right issue sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

actual return sebelum dan saat pengumuman, saat dan setelah pengumuman, serta tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pula antara rata-rata actual return sebelum dan setelah 

pengumuman right issue. 

Tidak terdapat perbedaan antara abnormal return sebelum dan saat, saat dan setelah, 

serta sebelum dan setelah pengumuman right issue 

Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak merespon peristiwa right issue yang 

dilakukan oleh perusahaan, karena pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut 
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tidak mengandung informasi sehingga pasar tidak melakukan reaksi terhadap pengumuman 

right issue tersebut. 

Hal ini bisa saja terjadi karena pengumuman right issue merupakan informasi yang 

masih perlu diolah lebih lanjut. Sehingga pada waktu perusahaan mengumumkan informasi 

mengenai right issue, belum tentu harga dari sekuritas perusahaan bersangkutan akan 

mencerminkan informasi tersebut dengan penuh. Alasannya adalah pelaku pasar harus 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi right issue tersebut sebagai kabar baik atau 

kabar buruk. Interpretasi pengumuman right issue sebagai kabar baik atau kabar buruk 

membutuhkan analisis yang mendalam untuk memperkirakan besarnya dampak dari 

informasi tersebut ke harga sekuritas bersangkutan (Jogiyanto, 2016). 

Sedangkan Gumanti (2011), dalam bukunya menjelaskan bahwa right issue dalam 

banyak hal direspon kurang menarik oleh investor sebagai wujud dari ketidakyakinan 

investor atas kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari alternatif lain yang lebih 

kompetitif. Hal ini dapat menjadi alasan yang menyebabkan adanya koreksi harga saham 

segera setelah dilakukan right issue sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

rata-rata abnormal return saat dan setelah pengumuman, serta tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pula antara rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right 

issue. 

Terdapat perbedaan antara aktivitas volume perdagangan saham sebelum-saat dan 

sebelum-setelah pengumuman right issue 

Dapat ditarik kesimpulan, bahwa pengumuman right issue mempengaruhi 

pengambilan keputusan investor dalam melakukan transaksi di pasar modal yang dilihat dari 

perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman right 

issue. 
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 Hasil penelitian ini mendukung teori sinyal yang mengindikasikan bahwa 

pengumuman dalam hal ini adalah pengumuman right issue dianggap sebagai suatu sinyal 

oleh investor yang dapat mempengaruhi volume perdagangan perusahaan yang 

mengumumkan right issue, ini dapat dilihat dari perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

aktivitas volume perdagangan sebelum dan setelah pengumuman right issue, yang mengalami 

penurunan. Kesimpulannya adalah sinyal yang ditangkap oleh investor merupakan sinyal 

negatif sehinggga menyebabkan turunnya aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan 

setelah pengumuman right issue dilakukan, hal ini dapat disebabkan karena adanya asimetri 

informasi antara perusahaan dalam hal ini manajemen dengan para investor sehingga 

menyebabkan kurangnya rasa percaya investor terhadap penggunaan dana yang terkumpul 

dari hasil right issue yang dilakukan pihak manajemen. 

Tidak terdapat perbedaan antara aktivitas volume perdagangan saham saat dan setelah 

pengumuman right issue 

Gumanti (2011), dalam bukunya menjelaskan bahwa right issue dalam banyak hal 

direspon kurang menarik oleh investor sebagai wujud dari ketidakyakinan investor atas 

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari alternatif lain yang lebih kompetitif. 

Hal ini dapat menjadi alasan yang menyebabkan adanya koreksi harga saham segera setelah 

dilakukan right issue sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata 

abnormal return saat dan setelah pengumuman, serta tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pula antara rata-rata abnormal return sebelum dan setelah pengumuman right 

issue. 

Hal ini mengindikasikan bahwa akibat dari koreksi harga saham segera setelah 

pengumuman right issue menyebabkan harga saham tidak mengalami penurunan pasca 

pengumuman, sehingga investor tidak berminat membeli saham yang menyebabkan aktivitas 
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volume perdagangan saham saat pengumuman dan setelah pengumuman tidak mengalami 

perbedaan yang signifikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat perbedaan actual return sebelum-saat, saat-setelah dan sebelum-setelah 

pengumuman right issue, serta tidak terdapat pula perbedaan abnormal return sebelum-saat, 

saat-setelah dan sebelum-setelah pengumuman right issue, ini berarti pada tingkat 

signifikansi 5% pengumuman right issue tidak berpengaruh pada actual return, maupun 

abnormal return perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2011-

2015. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tidak merespon peristiwa right issue yang dilakukan 

oleh perusahaan, karena pengumuman yang dilakukan oleh perusahaan tersebut tidak 

mengandung informasi sehingga pasar tidak melakukan reaksi terhadap pengumuman right 

issue tersebut. 

Sedangkan dengan tingkat signifikansi yang sama, pengumuman right issue 

berpengaruh pada aktivitas volume perdagangan saham perusahaan-perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI periode 2011-2015 yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan 

aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan saat pengumuman right issue, serta adanya 

perbedaan aktivitas volume perdagangan saham sebelum dan setelah pengumuman right 

issue. Peningkatan jumlah saham yang beredar namun tidak diimbangi dengan jumlah 

investor yang meningkat pula menyebabkan aktivitas volume perdagangan saham menjadi 

turun pada saat terjadinya pengumuman right issue sampai setelah terjadinya pengumuman 

tersebut. 

Saran 
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Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan market model atau mean-adjusted model  

dalam menghitung abnormal return, melakukan penelitian sengan mengklasifikasikan tujuan 

perusahaan melakukan right issue, serta dapat melakukan penelitian pada perusahaan dengan 

sektor lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, agar hasil lebih akurat dan dapat 

digeneralisasi. 
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