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ABSTRACT 

 
The efficient Capital Market will attract foreign investor to liquid and 

efficient domestic securities. The efficient capital market will also encourage 

financial agencies to belief in the market price at the capital market. Moreover, the 

investor does not need the other source of information because information has 

been reflected in the share price. The importance is company could be helped to 

receive capital in normal price. Capital market efficiencywas determined by how 

big the influence of relevant information and that which could be considered in 

investment decision making. The various situations and condition in one country 

to the other country cause different condition of capital market efficiency to each 

country. One of the information’s that is influenced is corporate action, and the 

right issue announcement is part of it. 

The research tries to answer four research questions that are developed by 

the researcher; they are (1) Are there any differences on average abnormal return 

for the investor, before and after the existence of right issues announcement to the 

company that was registered in the Indonesian Stock Exchange, (2) Are there any 

differences on average abnormal return for the investor, before and during the 

existence of right issues announcement to the company that was registered in the 

Indonesian Stock Exchange, (3) Are there any differences on average abnormal 

return for the investor, after and during the existence of right issues announcement 

to the company that was registered in the Indonesian Stock Exchange, and (4) 



Does the existence of right issues announcement by eminent, Indonesian Stock 

Exchange, has reflected half strong capital market efficiency? 

The results of the hypothetical test shows there is no significant result for 

t-test of each period, from the1stperiod to 24thperiod, because the t-test result of all 

24 periods is bigger than the significance level (α = 5%), whether it is before and 

after, before and during, as well as after and during the existence of Right Issues 

announcement. Thus, there is no difference in average Abnormal Return before 

and after, before and during, as well as after and during the existence of Right 

Issue announcement to the company that was registered in the Indonesian Stock 

Exchange. Because of no investors use the published information (Right Issue) to 

get Abnormal Return, Indonesian Stock Exchange is already reflected half strong 

capital market efficiency. 

Kata Kunci: efisiensi pasar modal, right issue, abnormal return, Bursa Efek 
Indonesia  
 

PENDAHULUAN 

Pasar modal telah menjadi instrumen perekonomian yang sangat penting 

untuk sebuah negara. Disamping sebagai alternatif tempat untuk investasi dan 

pembiayaan, pasar modal juga dapat dijadikan indikator bagi perkembangan 

perekonomian sebuah negara. 

Sebagai tempat berinvestasi pasar modal mempertemukan unit surplus 

(investor) dengan unit defisit (perusahaan-perusahaan) untuk melakukan alokasi 

modal diantara mereka. Di pasar modal para investor dapat secara efisien 

memantau perusahaan-perusahaan tempat dia telah atau akan berinvestasi, hal ini 

wajar mengingat otoritas pasar modal telah memberlakukan prinsip transparansi 

sebagai syarat utama perusahaan-perusahaan yang akan listing di pasar modal. 

Perusahaan akan melakukan corporate action dalam rangka memenuhi 

tujuan-tujuan tertentu misalnya pembayaran kewajiban jatuh tempo, perluasan 

usaha, meningkatkan likuiditas dan tujuan perusahaan lainnya. Umumnya 

corporate action mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepentingan 

pemegang saham, karena pada corporate action yang dilakukan umumnya 

berpengaruh padajumlah saham yang beredar, komposisi kepemilikan saham, 



jumlah saham yang akan dipegang pemilik saham serta pengaruhnya terhadap 

pergerakan harga saham. Salah satu bentuk dari corporate action adalah right 

issue. 

Berkaitan dengan hal itu penawaran terbatas atau disebut right issue 

merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memperoleh sumber dana. Dalam 

Ghozali dan Solichin (2003), terdapat dua alasan bagi perusahaan untuk 

melakukan right issue: pertama, dapat mengurangi biaya karena right issue 

biasanya tidak menggunakanjasa penjamin (underwriter). Kedua, right issue 

menyebabkan jumlah saham perusahaan yang ada akan bertambah sehingga 

diharapkan akan meningkatkan frekuensi perdagangan atau yang berarti 

meningkatkan likuiditas saham. 

Untuk menarik pembeli dan penjual berpartisipasi, pasar modal harus 

bersifat likuid dan efisien. Suatu pasar modal dikatakan likuid jika penjual dapat 

menjual dan pembeli dapat membeli surat-surat berharga dengan cepat. Pasar 

modal dikatakan efisien jika harga dari surat-surat berharga mencerminkan nilai 

dari perusahaan (Jogiyanto, 2003:12). 

Investor selain menginginkan hasil dan nilai tambah juga mengharapkan 

tiap objek investasinya dapat diubah kembali menjadi uang dengan cepat. Syarat 

utama yang diinginkan investor untuk bersedia menyalurkan dananya melalui 

pasar modal adalah perasaan aman akan investasi. Perasaan aman tersebut 

diperoleh karena investor memperoleh informasi yangjelas, wajar, dan tepat 

waktusebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. 

Suatu informasi dianggap informatifjika mampu merubah kepercayaan para 

pengambil keputusan. Adanya suatu informasi yang baru akan membentuk suatu 

kepercayaan yang baru di kalangan investor. Kepercayaan baru ini akan merubah 

penawaran dan permintaan surat-surat berharga. Jika pasar modal efisien maka 

perubahan penawaran dan permintaan tersebut memungkinkan mengubah harga 

surat-surat berharga tersebut (Machfoedz, 1999). 

Pasar modal yang efisien akan mendorong investor asing tertarik pada pasar 

modal surat berharga domestik yang likuid dan efisien. Pasar modal yang efisien 

juga akan membuat lembaga-lembaga keuangan menaruh kepercayaan terhadap 



harga pasar yang berlaku di pasar modal. Selain itu, investor tidak memerlukan 

sumber informasi lain karena informasi sudah direfleksikan pada harga saham. 

Hal yang pentingjuga adalah perusahaan dapat terbantu untuk memperoleh modal 

pada harga yang wajar (Suwardi, 1997). 

Efisiensi pasar modal ditentukan oleh seberapa besar pengaruh informasi 

yang relevan dan yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan 

investasi. Adanya berbagai situasi maupun kondisi yang berbeda di antara satu 

negara dengan negara lain menyebabkan efisiensi pasar modal pada suatu negara 

akan berbeda dengan negara yang lainnya (Putra, 2006). Dengan melihat situasi 

maupun kondisi yang berbeda diantara negara yang lainnya, makapeneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul “Efisiensi Pasar Modal Bentuk Setengah Kuat 

pada Bursa Efek Indonesia: Studi pada Perusahaan yang Melakukan Right Issue 

Tahun 2006” 

Penelitian ini mencoba menjawab empat permasalahan penelitian yang 

dibangun peneliti dari latar belakang permasalahan, yaitu: 

1. Apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan 

sesudah adanya pengumuman right issues pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan 

saat adanya pengumuman right issues pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah ada perbedaan abnormal return bagi investor sesudah dan saat adanya 

pengumuman right issues pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah dengan adanya pengumuman right issues yang diberikan oleh emiten, 

Bursa Efek Indonesia sudah mencerminkan efisiensi pasar modal bentuk 

setengah kuat? 

Untuk menjawab keempat permasalahan penelitian itu, dibuatlah hipotesa 

penelitian. Hipotesa penelitian merupakan kesimpulan sementara yang dibangun 

dari beberapa landasan teori serta penelitian terdahulu. Pengumuman perusahaan 

yang melakukan right issue, secara teoritis dan empiris telah menyebabkan harga 



saham bereaksi negatif dan ini merupakan kejadian yang diakibatkan oleh 

systematic risk. Systematic risk adalah bagian resiko yang tidak dapat dihilangkan 

dengan diversifikasi atas portofolionya. Beberapa temuan empiris tersebut adalah: 

Masulis dan Korwar (1986). Myers dan Maljuf(1984), Scoles (1972), Asquith dan 

mullins (1986). Dari hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa nilai pasar 

perusahaan turun 3% pada saat pengumuman. Beberapa temuan tersebut sesuai 

dengan model signaling theoryyang menyatakan adanya informasi asimetri di 

antara berbagai partisipan di pasar modal. Naik turunnya saham saat right issue 

sangat dipengaruhi oleh rate of return yang diharapkan investor dari 

penggunaandana yang terhimpun dalam right issue ini. (Husnan, 2001: 428). 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Budiarto pada tahun 1997 (Harto, 

2001),ditemukan bahwa dari 50 sampel perusahaan yang melakukan right issue 

(1994-1996) di BEJ ternyata terdapat perbedaan return saham yang signifikan 

pada hari pengumuman, tetapi tidak ada perbedaan yang signifikan dengan hari 

sesudah pengumuman. Dan juga tidak ditemukan adanya perbedaan yang 

signifikan antara return sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Untuk 

abnormal return pada hari pengumuman tidak berbeda secara signifikan dengan 

abnormal return pada hari sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 

Alam, 1994 (dalam Putra, 2006) menguji 21 perusahaan yang melakukan right 

issueselama tahun 1993 di Bursa Efek Jakarta (BEJ) terhadap kemakmuran 

pemegang saham. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa right issue yang 

dilakukan oleh perusahaan belum dapat meningkatkan kemakmuran para 

pemegang saham minoritas. Berlianta (1995), melakukan penelitian tentang 

perilaku harga saham saat perusahaan melakukan penawaran saham terbatas untuk 

sample perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Perusahaan yang 

digunakan sebagai sample adalah perusahaan yang melakukan right issue tahun 

1993 sampai dengan 1994, dan pengumuman yang digunakan adalah 

pengumuman dari surat kabar. Penelitian tersebut mendapatkan hasil adanya 

return positif dan signifikan pada saat pengumuman tetapi tidak didapatkan 

abnormal return yang positif satu hari setelah pengumuman. 



Budiarto (1996), Penelitian yang ditemukan bahwa dari 50 sampel perusahaan 

yang melakukan right issue (1994-1996) di BEJ ternyata terdapat perbedaan 

return saham yang signifikan dengan hari sesudah pengumuman. Dan juga tidak 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan return antara sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. Masulis dan Korwar (1986) menemukan hasil penelitian 

yang menunjukkan terdapat abnormal return yang negatif rata-rata 3,2 % untuk 

perusahaan manufaktur sedang untuk perusahaan bukan manufaktur ditemukan 

hanya sebesar -0,5 % satu minggu sebelum pengumuman right issue Penelitian ini 

bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah publikasi right issue 

mempengaruhi perubahan harga dan tingkat likuiditas saham perusahaan. Ada 

tidaknya pengaruh akan dilihat dari abnormal return dan total volume activity 

pada perusahaan manufaktur yang melakukan right issue di seputar tanggal 

pengumuman right issue, selama 5 hari sebelum dan sesudah pengumuman right 

issue (Putra, 2006). 

Dari uraian di atas, berikut kerangka pemikiran penelitian ini. 

Pengumuman right issues akan mengakibatkan harga saham lebih rendah atau 

lebih tinggi dari sebelum pengumuman right issues. Hal ini akan menyebabkan 

terjadinya perbedaan abnormal return, Untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

abnormal return sebelum pengumuman right issues, peneliti sajikan kerangka 

berpikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

H1 : Ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan 

sesudah adanyapengumuman right issues pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

1 bulan hari 
bursa (24 hari) 

Saat pengumuman 
right issue  

1 bulan hari 
bursa (24 hari) 

H1 

H3 

H2 



H2 : Ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan 

saat adanyapengumuman right issues pada perusahaanyang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 

H3 : Ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sesudah dan 

saat adanya pengumuman right issues pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 

 

METODE PENELITIAN 

 

Kerangka berpikir penelitian mengungkapkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian yang bersifat Event Study, yaitu penelitian yang mencari 

dampak dari suatu peristiwa/Event terhadap return yang diperoleh investor. 

Penelitian ini akan menguji efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat pada Bursa 

Efek Indonesia. Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang akan diuji maka 

variabel yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. X1 : rata-rata abnormal return sebelum adanya pengumuman right issues 

2. X2 : rata-rata abnormal return sesudah adanya pengumuman right issues. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data 

yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Adapun data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Nama perusahaan emiten di Bursa Efek Indonesia yang melakukan 

pengumuman rightissues selama periode 2006  

b. Tanggal pengumuman right issues  

c. Harga saham 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang masih aktifdan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan metode purposive sampling dan simple random sampling. Adapun 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel adalah 

sebagai berikut: 

1) saham yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia 

2) emiten yang melakukan pengumuman right issues selama 2006 



Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan mean-adjusted model (model yang disesuaikan rata-rata) untuk 

mengetahui apakah para investor memperoleh abnormal return dengan adanya 

informasi yang dipublikasikan berupa pengumuman right issues. Apabila investor 

tidak memperoleh abnormal return dengan adanya informasi yang dipublikasikan 

berupa pengumuman right issues maka pasar modal dapat dikatakan telah efisien 

dalam bentuk setengah kuat. Langkah-langkah pengujian efisiensi pasar modal 

bentuk setengah kuat dengan menggunakan mean-adjusted model adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung abnormal return (return tidak normal) 

Studi peristiwa (event study) menganalisis abnormal return dari sekuritas yang 

mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal return 

atau excess returnmerupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 

terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasi (return 

yang diharapkan oleh investor) Dengan demikian, abnormal return adalah 

selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi 

(Jogiyanto, 2003: 434), sebagai berikut: 

RTN = Ri,t – E(Ri,t)  
 

Dimana: 

RTNi,t = abnormal return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

Ri,t = return sesungguhnya sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t 

E (Ri,t) = return ekspektasi sekuritas ke-i pada peristiwa ke-t 
 

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

merupakanselisih harga sekarang relatif terhadap harga sebelumnya atau dapat 

dihitung denganrumus: 

 

Dimana: 

R = return sesungguhnya sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-t  
P = harga saham pada periode t  
P = harga saham pada periode t-1  



Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi. Untuk 

melakukan perhitungan abnormalreturn dengan menggunakan rumus capital 

asset pricing model (CAPM) sebagai berikut: 

Rj = Rf+(Rm – Rf) β 

Dimana 

Rj = tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu saham  

Rf = tingkat keuntungan yang bebas risiko  

(Rm-Rf) = premi risiko  

β = beta  

b. Menghitung rata-rata abnormal return 

Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk tiap-tiap sekuritas, 

tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata tiap abnormal return 

seluruhsekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di periode peristiwa. 

Rata-rata abnormal returnuntuk hari ke-t dapat dihitung berdasarkan rata-rata 

aritmatika sebagai berikut: 
 

 

Dimana: 

RRTNt =  rata-rata abnormal return pada hari ke-t  

RTNi,t =abnormal return sekuritas ke-i pada hari ke-t  

K = jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh pengumuman right issues  
 

Pengujian rata-rata abnormal return digunakan pengujian t-test yang menguji 

hipotesis nol bahwa rata-rata abnormal return adalah sama dengan nol.  
 

c. Pengujian statistik terhadap rata-rata abnormal return 

Pengujian statistik terhadap rata-rata abnormal return mempunyai tujuan 

untuk melihat signifikansi rata-rata abnormal return yang ada di periode 

peristiwa. Signifikansi yang dimaksud adalah bahwa rata-rata abnormal return 

tersebut secara statistik signifikan tidak sama dengan nol. Paired sample t-test 



(uji t untuk dua sampel berpasangan) dan one sample t-test (uji t untuk satu 

sampel) digunakan untuk maksud ini. Paired sample t-test (uji t untuk dua 

sampel berpasangan) digunakan untuk menguji dua sampel yang berpasangan, 

apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda atau tidak (Santosa, 

2000:100). Paired sample t-test digunakan untuk menguji apakah ada 

perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan sesudah 

adanya pengumuman right issues. One sample t-test (uji t untuk satu sampel) 

digunakan untuk menguji apakah suatu nilai tertentu (yang diberikan sebagai 

pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak dengan rata-rata sebuah 

sampel (Santosa,2000:89). One sample t-test digunakan untuk menguji apakah 

ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum dan saat 

adanya pengumuman right issues dan untuk menguji apakah ada perbedaan 

rata-rata abnormal return bagi investor saat dan sesudah adanya pengumuman 

right issues. Berdasarkan perhitungan statistik yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa (1) apabila ada perbedaan rata-rata abnormal 

return bagi investor sebelum dan sesudah, sesudah dan saat, serta saat dan 

sesudah adanya peristiwa pengumuman right issues maka Bursa Efek Jakarta 

belum mencerminkan efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat dan (2) 

apabila tidak ada perbedaan rata-rata abnormal return bagi investor sebelum 

dan sesudah, sesudah dan saat, serta saat dan sesudah adanya peristiwa 

pengumuman right issues maka Bursa Efek Jakarta sudah mencerminkan 

efisiensi pasar modal bentuk setengah kuat. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Data yang diambil untuk dianalisis dalam penelitian ini adalah data dari 14 harga 

saham perusahaan yang melakukan Right Issue pada tahun 2006 di Bursa Efek 

Indonesia. Data yang dianalisis adalah data fluktuasi harga saham harian (Closing 

Price) 24 hari sebelum dan 24 hari sesudah Right Issue dari ke 14 perusahaan 

yang melakukan Right Issue pada tahun 2006. Sedangkan untuk data harga saham 

pasar atau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam penelitian ini adalah 

periode pengamatan Indeks Harga Saham Gabungan dari bulan Desember tahun 



2005 sampai dengan bulan Januari tahun 2007. Sedangkan Event day nya, yaitu 

hari/tanggal dimana perusahaan melakukan Right Issue. 
 

1. Perhitungan untuk permasalahan pertama (Hipotesis 1, 2 dan 3 ) 

Hasil perhitungan berdasarkan data asli harga saham, maka dapat dihitung 

Actual Return. Perhitungan berikutnya adalah dengan menggunakan rumus 

capital asset pricingmodel (CAPM), dengan menggunakan Regresi Time 

Series dengan harga masing-masing saham sebagai variable Y (dependent 

variable) dan Indeks Harga Saham Gabungan sebagai variable X 

(independent variable), bunga bebas resiko (risk free) digunakan suku bunga 

SBI per hari dengan asumsi suku bunga bulanan dibagi 30 hari. Adapun 

tingkat suku bunga bebas resiko sebagai berikut: 

Tabel 1. Data Suku Bunga Bebas Resiko Per Hari 

Rf 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 
0.000308219 



0.000308219 
0.000308219 

 

2. Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis 1. 

Untuk menguji hipotesis 1. apakah ada perbedaan rata-rata Abnormal 

return saham dari 14 saham Sebelum dan Sesudah adanya pengumuman 

Right Issue menggunakan Uji Beda Rata-rata dua kelompok sampel 

berpasangan, menggunakan Program SPSS Versi 11. dengan uji Paired 

Sample Test. Hasil uji diperoleh t hitung sebagai berikut: 
 

Tabel 2. Hasil Uji Paired Sample T Test Sebelum dan Sesudah 
Pengumuman Right Issue 

 

Periode/ hari Thitung Kolom Signifikansi Signifikansi (α = 5 %) 

1 - - - 
2 2.357 .255 Tidak Signifikan 
3 -.119 .916 Tidak Signifikan 
4 -.906 .432 Tidak Signifikan 
5 -1.530 .201 Tidak Signifikan 
6 -.995 .365 Tidak Signifikan 
7 -1.073 .324 Tidak Signifikan 
8 -.886 .405 Tidak Signifikan 
9 -.130 .899 Tidak Signifikan 
10 .057 .956 Tidak Signifikan 
11 .093 .928 Tidak Signifikan 
12 .482 .640 Tidak Signifikan 
13 .555 .589 Tidak Signifikan 
14 .153 .880 Tidak Signifikan 
15 .801 .436 Tidak Signifikan 
16 -.918 .373 Tidak Signifikan 
17 -.633 .535 Tidak Signifikan 
18 -.667 .514 Tidak Signifikan 
19 -.571 .575 Tidak Signifikan 
20 -.451 .657 Tidak Signifikan 
21 -.806 .430 Tidak Signifikan 
22 -.823 .420 Tidak Signifikan 
23 .600 .306 Tidak Signifikan 
24 -.532 .600 Tidak Signifikan 

 



Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang Signifikan, karena 

hasil dari thitung dari ke 24 periode semuanya lebih besar daripada tingkat 

signifikansi (α= 5 %), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

ada perbedaan rata-rata Abnormal Return Sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Right Issue 
 

b. Pengujian Hipotesis 2. 

Untuk menguji hipotesis 2. apakah ada perbedaan rata-rata Abnormal 

Return saham dari 14 saham Sebelum dan Saat pengumuman Right Issue 

menggunakan Uji Beda Rata-rata satu kelompok dengan satu nilai 

tertentu, menggunakan Program SPSS Versi 11. dengan uji Compare 

Means One Sample TTest. Hasil uji diperoleh t hitung sebagai berikut: 
 

Tabel 3. Hasil Uji Compare Means One Sample T Test Sebelum dan Saat 

Pengumuman Right Issue 

Periode/hari Thitung Koloni Signifikansi Signifikansi (α = 5 %) 
1  - - 
2 .482 .355 Tidak Signifikan 
3 .857 .482 Tidak Signifikan 
4 -.052 .962 Tidak Signifikan 
5 -.738 .502 Tidak Signifikan 
6 -.520 .626 Tidak Signifikan 
7 -.394 .707 Tidak Signifikan 
8 -.598 .569 Tidak Signifikan 
9 .392 .705 Tidak Signifikan 
10 .319 .757 Tidak Signifikan 
11 .208 .839 Tidak Signifikan 
12 .535 .603 Tidak Signifikan 
13 .904 .384 Tidak Signifikan 
14 .831 .421 Tidak Signifikan 
15 1.218 .243 Tidak Signifikan 
16 .813 .429 Tidak Signifikan 
17 .373 .363 Tidak Signifikan 
18 .914 .373 Tidak Signifikan 
19 .792 .438 Tidak Signifikan 
20 .833 .415 Tidak Signifikan 
21 .098 .923 Tidak Signifikan 
22 .283 .780 Tidak Signifikan 



23 .278 .784 Tidak Signifikan 
24 .295 .771 Tidak Signifikan 

 

Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing 

periode dan periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang 

signifikan, karena hasil dari t hitungdari ke 24 periode semuanya lebih 

besar daripada tingkat Signifikansi (α = 5 %),sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata Abnormal Return 

Sebelum dan Saat Pengumuman Right Issue. 
 

c. Pengujian Hipotesis 3. 

Untuk menguji hipotesis 2. apakah ada perbedaan rata-rata Abnormal 

Return saham dari 14 saham Sesudah dan Saat Pengumuman Right Issue 

menggunakan Uji Beda Rata-rata satu kelompok dengan satu nilai 

tertentu, menggunakan Program SPSS Versi 11. dengan uji Compare 

Means One Sample T Test. Hasil uji sebagaimana Lampiran 7, diperoleh t 

hitung sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Compare Means One Sample T Test Sesudah dan Saat 
Pengumuman Right Issue 

 

Periode/ hari Thitung Kolom Signifikansi Signifikansi (α= 5 % ) 
1  - - 
2 -.299 .815 Tidak Signifikan 
3 -.041 .971 Tidak Signifikan 
4 -.209 .848 Tidak Signifikan 
5 -.346 .747 Tidak Signifikan 
6 -.610 .568 Tidak Signifikan 
7 -.588 .578 Tidak Signifikan 
8 .511 .441 Tidak Signifikan 
9 -.688 .511 Tidak Signifikan 

10 -.839 .423 Tidak Signifikan 
11 -.633 .541 Tidak Signifikan 
12 -.356 .728 Tidak Signifikan 
13 .076 .940 Tidak Signifikan 
14 -.064 .950 Tidak Signifikan 
15 -.118 .907 Tidak Signifikan 
16 .025 .980 Tidak Signifikan 
17 .437 .668 Tidak Signifikan 
18 .289 .776 Tidak Signifikan 
19 .480 .637 Tidak Signifikan 
20 .572 .574 Tidak Signifikan 



21 .796 .435 Tidak Signifikan 
22 .825 .419 Tidak Signifikan 
23 .877 .390 Tidak Signifikan 
24 1.006 .325 Tidak Signifikan 

Dari hasil uji hipotesis diperoleh t hitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang signifikan, karena 

hasil dari t hitung dari ke 24 periode semuanya lebih besar daripada tingkat 

Signifikansi (α = 5%), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak 

ada perbedaan rata-rata Abnormal Return Sesudah dan Saat 

Pengumuman Right Issue. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini untuk masing-masing hipotesa: 

a. Pengujian Hipotesis 1. 

Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang signifikan, karena hasil 

dari thitung dari ke 24 periode semuanya diatas tingkat signifikansi (α = 5 % ), 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue. 

 
b. Pengujian Hipotesis 2. 

Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang signifikan, karena hasil 

dari thitungdari ke 24 periode semuanya diatas tingkat signifikansi (α = 5 % ), 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

Abnormal Return Sebelum dan Saat Pengumuman Right Issue. 

 
c. Pengujian Hipotesis 3. 

Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang signifikan, karena hasil 

dari thitung dari ke 24 periode semuanya diatas tingkat signifikansi (α = 5 %), 



sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada perbedaan rata-

rataAbnormal Return Sesudah dan Saat Pengumuman Right Issue. 

d. Dari hasil uji hipotesis diperoleh thitung untuk masing-masing periode dari 

periode 1 sampai dengan periode 24 tidak ada yang signifikan, karena hasil 

dari thitung dari ke 24 periode semuanya lebih besar daripada tingkat signifikansi 

(α = 5%), baik sebelum dan sesudah, sebelum dan saat serta sesudah dan saat 

adanya pengumuman Right Issue, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

tidak ada perbedaan rata-rata Abnormal Return sebelum dan sesudah, sebelum 

dan saat serta sesudah dan saat adanya pengumuman Right Issue pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Karena tidak ada investor yang dapat menggunakan informasi yang 

dipublikasikan (Right Issue) untuk mendapatkan Abnormal Return, dengan 

demikian Bursa Efek Indonesia sudah mencerminkan efisiensi pasar modal 

setengah kuat. 

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan untuk masing-masing hipotesa 

serta kesimpulan secara umum maka peneliti memberikan saran: 

Bagi investor, jika ingin investasi di pasar modal, investor harus mampu 

melihat, menganalisis dan memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi 

pergerakan harga saham, baik faktor internal maupun eksternal. Agar dapat 

menghasilkan abnormalreturn sesuai yang diharapkan dan investor juga harus 

aktifmengikuti dan melihat harga saham yang fluktuatif. Karena harga yang 

fluktuatif menandakan saham tersebut aktifdiperdagangkan dipasar modal dan 

diminati oleh investor, sehingga peluang untuk mendapatkan return akan besar. 

Bagi peneliti, jumlah sampel yang ada relative sedikit dibandingkanjumlah 

saham yang tercatat di BursaEfek Indonesia, sehingga bagi peneliti yang 

mengambil topic yang sama diharapkan untuk mengambil sample yang lebih 

banyak dan periode diperpanjang sehingga aka semakin menambah keakuratan 

hasil penelitian. 
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