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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi sarana dan 

prasarana kegiatan jual beli yang memiliki peranan penting dalam sumber 

pembiayaan bagi dunia maupun wahana investasi bagi masyarakat. 

Perusahaan  menggunakan pasar modal dalam memperdagangkan berbagai 

sekuritas jangka panjang yang terdiri dari saham, obligasi, dan berbagai 

turunan dari efek tersebut. 

Sekuritas dan efek – efek yang diperjualbelikan oleh emiten akan 

menghasilkan dana yang digunakan oleh perusahaan dalam 

mengembangkan usahanya (ekspansi), dana ini disebut sebagai sumber 

dana luar. Jenis efek yang biasa diperdagangkan oleh perusahaan-

perusahaan adalah saham, dikarenakan hasil yang diperoleh cukup banyak 

dan pelaksanaannya sangat mudah. 

Kebutuhan akan tambahan modal untuk kelangsungan usahanya 

menjadikan perusahaan harus melakukan corporate action dalam 

memenuhi kebutuhan modalnya. Keputusan emiten untuk melakukan 

corporate action dilakukan untuk memenuhi tujuan perusahaan dalam 

ekspansi usaha, membayar pinjaman ataupun untuk modal kerja. 

Corporate action merupakan aksi atau langkah yang dilakukan perusahaan 
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untuk meningkatkan kinerja baik jangka pendek maupun jangka panjang 

yang umumnya mempengaruhi jumlah saham yang beredar ataupun harga 

yang bergerak di pasar.Basir dan Hendy (2005:71) 

Informasi yang berkaitan dengan corporate action  tersebut 

biasanya berupa right issue, stock split, saham bonus, merger, akuisisi, dan 

pembagian deviden.Basir dan Hadi (2005:71). Informasi yang diterima 

oleh investor akan mempengaruhi investor dalam melakukan transaksi di 

pasar modal. Informasi yang direspon oleh investor akan mempengaruhi 

permintaan dan penawaran di pasar yang akan ditunjukkan pada 

pergerakan harga saham. 

Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan indikator 

penting dalam mempelajari tingkah laku pasar terutama investor. 

Kebijakan dari right issue merupakan upaya emiten dalam menghemat 

biaya emisi dan menambah jumlah lembar saham yang beredar. Right 

issue merupakan hak yang diberikan kepada pemegang saham lama untuk 

membeli saham baru. Hak tersebut disebut sebagai preemtive right yang 

digunakan untuk menjaga kekuatan dalam mengendalikan perusahaan 

serta untuk menjaga agar tidak mengalami penurunan jumlah nilai saham 

yang dimiliki pemegang saham. 

Investor berharap dengan dilakukannya right issue kinerja 

perusahaan akan membaik dikarenakan adanya dana baru yang akan 

masuk ke perusahaan akan tetapi hal ini belum tentu menjadi kenyataan. 

Perusahaan yang tidak memiliki kinerja yang membaik setelah melakukan 
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right issue, tentu saja akan mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan 

tersebut, bahkan dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap 

pasar modal sehingga investor lebih tertarik untuk melakukan investasi 

pada sektor perbankan, yakni deposito (Putra:2006 dalam Sentia Dewi dan 

Wijana:2013:164). Ketersediaan informasi yang berkualitas terkait dengan 

keputusan investasi para investor sangat diperlukan di dalam pasar modal. 

Perusahaan yang melakukan pengumuman right issue, secara 

teoritis dan empiris telah menyebabkan harga saham bereaksi secara 

negatif atau mengalami penurunan yang diakibatkan oleh systematic risk. 

Systematic risk merupakan suatu resiko yang tidak dapat dihilangkan 

diversifikasi, karena fluktuasi risiko ini dipengaruhi oleh faktor – faktor 

makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Halim 

(39:2002).  

Selain itu juga dikarena harga pelaksanaan right issue selalu lebih 

rendah dari harga pasar. Harga saham akan direspon secara 

tidak menguntungkan oleh pasar terhadap adanya informasi pengumuman 

right issue,karena pasar mengasumsikan bahwa manajer akan 

mendapatkan insentif untuk menerbitkan tambahan saham baru yang 

mereka percaya over value. 

Penurunan harga saham akan berkisar antara 2-3% dan setelah itu 

terjadi koreksi kenaikan harga saham kembali pada posisi awal sebelum 

adanya pengumuman, seperti dikutip di Arif Budiarto dan Zaki B. (1999). 

Penelitian tentang pengumuman right issue juga dilakukan oleh 
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(Mulatsih,Yusuf dan Hadi:2009 dalam Setia Dewi dan Wijana:2013:165), 

namun memberikan hasil penelitian yang menunjukkan abnormal return 

sebelum maupun sesudah pengumuman right issue tidak berbeda secara 

signifikan.  

Gajewski dan Glinglinger (2002) dan Shahid et. al. (2010) dalam 

Setia Dewi dan Wijana (2013:165) meneliti peristiwa pengumuman right 

issue dengan hasil penelitian bahwa abnormal return berbeda secara 

signifikan di sekitar pengumuman right issue. Beberapa temuan empiris 

tersebut diatas konsisten dengan model signalling Theory yang 

mengasumsikan adanya informasi asimetri diantara berbagai partisipandi 

pasar modal.  

Modal tersebut menyatakan bahwa pasar akan bereaksi secara 

negatif karena adanya pengumuman penambahan saham baru yang 

mengindikasikan adanya informasi yang tidak menguntungkan (badnews) 

tentang kondisi laba di masa yangakan datang, khususnya jika ada dana 

dari right issue yang akan digunakan untuk tujuan perluasan investasi yang 

mempunyai NPV sama dengan 0 atau negatif. 

Pengumuman right issue ini merupakan salah satu pengumuman 

yang dapat digunakan sebagai cara dalam melihat reaksi pasar 

(Yusuf,dkk:2009). Reaksi pasar dapat diukur melalui abnormal return. 

Abnormal return sebagai nilai perubahan mencakup nilai perubahan harga 

saham, perubahan return saham, dan perubahan return pasar yang 

menunjukkan pasar bereaksi. Suatu peristiwa jika mengandung informasi, 
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maka para investor akan dapat menikmati abnormal return dan sebaliknya 

jika suatu peristiwa tidak mengandung informasi maka investor tidak akan 

dapat menikmati abnormal return. 

Perusahaan go public atau perusahaan yang tercatat di BEI 

merupakan perusahaan yang menjadikan pasar modal sebagai wadah 

dalam melakukan sumber pembiayaan bagi perusahaan. Perusahaan go 

public harus menyerahkan laporan rutin atau laporan-laporan khusus yang 

menerangkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang berguna untuk 

melindungi publik yang juga merupakan pemilik perusahaan. Pemilihan 

kelompok perusahaan berdasarkan atas perusahaan go public yang hanya 

melakukan corporate action berupa right issue tahun 2012, 2013 dan 

2014. 

Berdasarkan uraian diatas perusahaan yang menerbitkan right issue 

biasanya menggunakan dana hasil right issue untuk melunasi hutang dan 

pengembangan usaha dalam bentuk penyertaan modal. Hal ini juga akan 

mempengaruhi laba per lembar saham, harga saham, debt equity ratio dan 

debt ratio. Perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia di bawah ini 

justru mengalami penurunan laba per lembar saham dan harga sahan serta 

kenaikan rasio leverage seperti debt ratio dan debt equity ratio. Berikut ini 

adalah data dari perusahaan go public yang menerbitkan right issue tahun 

2012-2014 dapat dilihat pada tabel 1.1 
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Tabel 1.  Perusahaan go public yang menerbitkan right issue tahun 2012-2014 

No Tahun Kode Emiten DR (%) DER(%) EPS 
Harga Saham 

(Rp) 

1 2011 BBTN 92% 1117% 126.99 1.163 

2012 91% 987% 131.70 145 

2 2011 BEKS 92% 1194% - 109 

2012 91% 1074% 4.36 120 

3 2011 ITTG 19% -205% - 91 

2012 4% 413% -2.71 88 

4 2011 KIAS 48% 0% 0% 75 

2012 8% 0% 4.63 175 

5 2011 MYOH 42% 73% - 1.349 

2012 79% 337% 19.28 840 

6 2011 RAJA 79% 76% - 605 

2012 56% 183% -235.36 560 

7 2011 SRAJ 5% 4% - 329 

2012 4% 2% 0.85 440 

8 2011 TRIO 73% 268% - 891 

2012 66% 190% 80.22 1.000 

9 2012 DNET 143% 32% 1.20 113 

2013 1% 0% 13.60 800 

10 2012 MAYA 89% 830% 85.16 3.139 

2013 90% 895% 110.79 262 

11 2013 GIAA 62% 164% 5.98 499 

2014 76% 202% -179.33 555 

12 2013 IBST 24% 32% 694.68 5.351 

2014 21% 26% 171.28 3000 

13 
2013 

SIAP 
63% 288% -6.25 85 

2014 4% 9% 7.66 465 
Sumber: ICMD 

Tabel 1 diatas menjelaskan mengenai beberapa perusahaan yang 

mengalami kenaikan DER seperti PT. Leo Investment tbk (ITTG) sebesar 

-205% menjadi 413% yang berarti mengalami peningkatan 208%, 

PT.Samindo Resources tbk (MYOH) dari 73% menjadi 337% yang berarti 

mengalami peningkatan 264%, PT. Rukun Raharja tbk (RAJA) dari 76% 

menjadi 183% yang berarti mengalami peningkatan 107%, Bank 
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Mayapada (MAYA) dari 830% menjadi 895% yang berarti mengalami 

peningkatan 65%. 

DER ini merupakan utang perusahaan yang berasal dari modal. 

DER yang paling tinggi ini dilakukan oleh PT.Samindo Resources tbk 

(MYOH) sebesar 264%. Kenaikan DR seperti PT.Samindo Resources tbk 

(MYOH) dari 42% menjadi 79% yang berarti mengalami peningkatan 

37%, Bank Mayapada (MAYA) dari 89% menjadi 90% yang berarti 

mengalami peningkatan 1%, PT.Garuda Indonesia (persero) tbk (GIAA) 

dari 62% menjadi 76% yang berarti mengalami peningkatan 14% utang 

perusahaan berasal dari aktiva. 

Penurunan harga saham pada PT. Leo Investment tbk (ITTG) dari 

91 menjadi 88, PT.Samindo Resources tbk (MYOH) dari 1349 menjadi 

840, Bank Mayapada (MAYA) dari 3139  menjadi 262, PT. Inti Bangun 

Sejahtera tbk (IBST) dari 5351 menjadi 3000 serta penurunan laba 

perlembar saham PT.Garuda Indonesia (persero) tbk (GIAA) dari 5.98  

menjadi -179.33. 

Fenomena dalam penelitian ini adalah adanya penurunan 

pendapatan per lembar saham karena laba bersih sebelum pajak menurun 

yang mengakibatkan pendapatan pemegang saham ikut berkurang, DR dan 

DER pada sebagian perusahaan justru tambah mengalami kenaikan serta 

harga saham juga mengalami penurunan setelah perusahaan menerbitkan 

right issue.  
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Berdasarkan hal tersebut seharusnya pendapatan per lembar saham 

mengalami kenaikan setelah melakukan right issue, sedangkan DR dan 

DER seharusnya mengalami penurunan karena perusahaan mengalami 

penurunan hutang serta harga saham juga mengalami kenaikan setelah 

right issue. Kenyataannya tidak semua perusahaan go public yang 

menerbitkan right issue mengalami peningkatkan laba per lembar saham, 

mengalami penurunan hutang dan peningkatan harga saham.  

Peneliti ini menggunakan perusahaan go public sebagai objek 

penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat bahwa 

pengumuman right issue memberikan reaksi dan pengaruh yang berbeda 

terhadap abnormalreturn. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis 

right issue untuk melihat kembali reaksi pasar modal terhadap 

pengumuman right issue sehingga akan menghasilkan tingkat 

pengembalian saham, sehingga peneliti melakukan penelitian yang 

berjudul” Analisis Right Issue pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2012- 2014”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat abnormal return di seputar tanggal pengumuman right 

issue? 

2. Apakah  terdapat perbedaan antara AAR sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue? 
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C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi untuk mempersempit dan mempermudah dalam 

melakukan penelitian. Peneliti membatasinya pada perusahaan yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia yang melakukan corporate action dalam 

bentuk right issue pada tahun 2012-2014. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan :  

a. Untuk mengetahui dan menganalisis abnormal return pada 

perusahaan go public di seputar tanggal pengumuman right issue 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan AAR sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue. 

2. Kegunaan  penelitian 

Disamping penelitian mempunyai tujuan, juga diharapkan 

memberikan manfaat atau kegunaan yang diantaranya : 

a. Bagi investor dan calon investor 

Sebagai informasi dan bahan masukan dalam pengambilan 

keputusan investasi yang berkaitan dengan pasar modal khususnya 

mengenai right issue. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat digunakan 

sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam pelaksanaan 
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penelitian selanjutnya dengan topik yang sama, serta berguna 

dalam menambah pengetahuan dimasa yang akan datang. 


