BAB II
TINJAUAN TEORI
2.1 Manajemen Keuangan
2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan
Berdasarkan pada pengertian manajemen dan keuangan, dapat disimpulkan
bahwa manajemen keuangan berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu
perusahaan. Manajemen keuangan merupakan aktifitas yang bergerak dalam
pencarian sumber dana dan pengelolaan dana tersebut.
Kasmir (2010:6) menjelaskan bahwa definisi manajemen keuangan adalah
sebagai berikut:
“Manajemen keuangan adalah segala aktifitas yang berhubungan
dengan bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya,
mengelola dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan
pengelolaan asset yang dimiliki secara efektif dan efisien”
Brigham & Houston (2010:5) menjelaskan pengertian dari manajemen
keuangan seperti berikut:
“Financial management, also called corporate finance, focuses on
decisions relating to how much and what types of assets to acquire, how
to raise the capital needed to buy assets, and how to run the firm so as
maximize its value”.
Artinya bahwa Manajemen Keuangan juga disebut keuangan perusahaan,
berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak dan jenis aset
untuk memperoleh apa, bagaimana untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan
untuk membeli aset, dan bagaimana menjalankan perusahaan sehingga
memaksimalkan nilai.
Berdasarkan definisi diatas bahwa Manajemen Keuangan merupakan
segala aktifitas yang berhubungan dengan biaya atau dana, investasi yang
digunakan untuk membiayai keuangan sehingga tujuan perusahaan tercapai
maksimal.
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2.1.2

Fungsi Manajemen Keuangan
Dalam kegiatan manajemen keuangan, banyak keputusan yang harus

diambil oleh manajer keuangan dan berbagai kegiatan yang harus dijalankannya.
Karena hal itu menjadi penting ketika seorang manajer harus melakukan suatu
keputusan yang berhubungan dengan fungsi manajemen. Menurut Martono dan
Harjito (2007:4) terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu:
1. Keputusan Investasi (Investment Decision) Keputusan investasi merupakan
keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan
investasi ini merupakan keputusan yang paling penting diantara ketiga fungsi
yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara
langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu
yang akan datang. Rentabilitas investasi (return on investment) merupakan
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan dari suatu
investasi.
2. Keputusan Pendanaan (Financing Decision)
Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan
mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi.
Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat
berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua,
penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering disebut
dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah
perusahaan akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang
dengan menerbitkan saham baru sehingga beban biaya modal yang ditanggung
perusahaan akan lebih minimal.
3. Keputusan Pengelolaan Asset (Asset Management Decision)
Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan
bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang
ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan
aset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut
menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva
lancar daripada aktiva tetap.
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2.2 Pasar Modal
2.2.1 Pengertian Pasar Modal
Kegiatan invetasi di pasar modal dari tahun ke tahun terus menunjukan
peningkatan. Dilihat dari jumlah emiten yang tercatat sampai bulan Desember
2013 di Bursa Efek Indonesia sudah mencapai 496 emiten. Pergerakan jumlah
emiten pada 2006 mencapai 344 emiten, meningkat cukup signifikan pada 2013
menjadi 496 emiten.
Pelaksanaan kegiatan pengembangan pasar modal Indonesia sepanjang
tahun 2013 semakin berkembang, stabil, serta mencatatkan pencapaian kinerja
yang baik, meskipun masih terdapat berbagai sentimen dan tantangan sebagai
dampak dari gejolak ekonomi global dan perekonomian nasional. Walaupun
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan, yaitu dari
4.316,687 pada akhir tahun 2012 menjadi 4.212,980 pada tanggal 27 Desember
2013 atau turun sebesar 2,40%, namun IHSG telah berhasil mencatatkan rekor
indeks tertinggi sepanjang sejarah dengan ditutup pada level 5.214,976 pada
tanggal 20 Mei 2013. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham meningkat tipis
sebesar 0,87% dari Rp4.127 triliun pada akhir Desember 2012 menjadi Rp4.163
triliun pada 27 Desember 2013. BEI juga berhasil mencatatkan rekor jumlah
emiten saham baru tertinggi dalam satu tahun selama 15 tahun terakhir, dengan
jumlah emiten saham baru mencapai 31 emiten, melebihi target yang telah
ditetapkan, yaitu 30 emiten baru. Di samping itu, likuiditas transaksi juga
meningkat ditandai dengan meningkatnya rata-rata nilai transaksi harian saham
sebesar 37.68% yaitu dari Rp4,54 triliun pada periode Januari-Desember 2012
menjadi Rp6,25 triliun pada periode yang sama di tahun 2013.
Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk
memberi

informasi

yang

lebih

lengkap

kepada

masyarakat

mengenai

perkembangan bursa juga semakin meningkat. Bursa Efek Indonesia melalui
Peraturan Nomor I-E tahun 2004 yang mengatur berbagai kewajiban emiten
tentang penyimpaian informasi kepada publik. Hal ini relevan, mengingat bahwa
informasi yang disampaikan emiten menjadi dasar begi investor dalam mengambil
keputusan investasi. Salah satu informasi tersebut adalah corporate action yang
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menunjukan aktivitas strategis emiten yang berpengaruh terhadap kepentingan
pemegang saham. Pengaruh tersebut dalam wujud perubahan jumlah saham yang
beredar maupun harga saham. Beberapa bentuk coporate action yang umumnya
dilakukan emiten antara lain pembagian right issue baik tunai maupun saham.
Pasar modal merupakan lembaga perantara yang berperan penting dalam
menunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang
membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Pasar modal menurut
Husnan (2009:3) adalah:
“Pasar untuk berbagai instrument keuangan (sekuritas) jangka
panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang
ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah, maupun
perusahaan swasta”.
Pengertian pasar modal menurut Fahmi (2012:52):
“Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya
perusahaan menjual saham dan obligasi dengan tujuan dan hasil
penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan
dana untuk memperkuat dana perusahaan”.
Yang membedakan pasar modal dengan pasar-pasar lain adalah komoditi
yang diperdagangkan. Pasar modal dapat dikatakan pasar abstrak, dimana yang
diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya
dalam investasi lebih dari satu tahun.
Menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada
pasal 1 ayat 13 memberikan rumusan pengertian pasar modal sebagai kegiatan
yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan
public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi
yang berkaitan dengan efek. Pasar modal mempunyai pengertian abstrak yang
mempertemukan calon pemodal dengan emiten yang membutuhkan dana jangka
panjang. Peran yang dilakukan pasar modal adalah menyediakan fasilitas untuk
memindahkan dana, khususnya yang diperuntukan untuk pembiayaan jangka
panjang, dari yang memiliki dana atau dikenal dengan istilah lender ke
perusahaan yang membutuhkan dana atau borrower.
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Sementara pengertian pasar modal menurut Kepres No. 52 Thun 1976
tentang pasar modal bab I pasal 1 adalah “Bursa efek seperti yang dimaksud
dalam undang-undang No. 15 yahun 1952 (Lembaran Negara, tahun 1952 No.
67)”. Maka secara fisik, pasar modal menunjukan sebuah tempat, yang biasanya
menempati sebuah gedung, sebagai tempat bertemunya para pialang yang
mewakili para investor, yang lazim disebut (exchange). Di Indonesia sendiri ada
satu bursa yakni Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta.

2.2.2

Peranan Pasar Modal
Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang pada

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu Negara dengan Negara lainnya.
Hampir semua Negara di dunia ini mempunyai pasar modal. Pasar modal
mempunyai peranan penting bagi pembangunan ekonomi sebagai salah satu
pembiayaan eksternal bagi dunia usaha. Selain itu juga merupakan wahana
investasi bagi investor dalam maupun luar negeri.
Sedangkan menurut Sunariyah (2011:7) peran pasar modal di suatu
Negara dapat di lihat melalui 5 (lima) aspek sebagai berikut:
1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk
menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Pasar
modal memberikan kemudahaan dalam melakukan transaksi sehingga kedua
belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa harus saling bertemu secara
langsung.
2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh
hasil (return) yang diharapkan. Jadi, pasar modal menciptakan peluang bagi
perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para investor melalui
kebijakan right issue dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal.
3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual dan
membeli saham yang dimiliki atau surat berharga lainnya. Dengan
beroperasinya pasar modal maka investor dapat melikuidasi surat berharga
yang dimilikinya tersebut setiap saat.
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4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi
dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai
kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang
mereka, yakni selain menabung mereka dapat membeli sebagian kecil saham
perusahaan public.
5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga bagi
para investor, keputusan investasi didasari pada tersedianya informasi yang
akurat dan dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan
informasi bagi para investor secara lengkap.

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal
Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan antara suplay
dengan demand melalui perdagangan surat berharga. Dalam suatu mekanisme
perdagangan, pasar modal tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi
keberhasilan dalam transaksinya. Husnan (2009 : 7) mengemukakan ada
beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu:
1. Suplay sekuritas
Faktor ini menunjukan banyaknya perusahaan yang bersedia menerbitkan
sekuritas di pasar modal sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi
perusahaan yang go public yang telah di tentukan BAPEPAM atau OJK.
2. Demand akan sekuritas
Faktor ini menunjukan banyaknya anggota masyarakat yang memiliki
sejumlah dana yang cukup besar untuk digunakan membeli sekuritas-sekuritas
yang ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari
individu, perusahaan non keuangan, maupun lembaga-lembaga keuangan.
Sehubungan dengan faktor ini, maka pendapatan per kapita suatu negara dan
distribusi pendapatan akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan
sekuritas.
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3. Kondisi Politik dan Ekonomi
Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi suplay dan demand akan sekuritas.
Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang
pada akhirnya akan mempengaruhi suplay dan demand akan sekuritas.
4. Masalah Hukum dan Peraturan
Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada informasi yang
disediakan

oleh

perusahaan-perusahaan

yang

menerbitkan

sekuritas.

Kebenaran informasi menjadi sangat penting, disamping kecepatan dan
kelengkapan informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dan informasi
yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan.
5. Keberadaan yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan berbagai
lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien.
Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan
oleh pemilik dana secara langsung (artinya tidak ada perusahaan keuangan
yang mengambil alih risiko investasi). Dengan demikian maka peran
informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dan cepat tersedianya menjadi
sangat penting. Di samping itu transaksi harus dapat dilakukan dengan efisien
dan dapat diandalkan. Berbagai lembaga dan profesi yang menjamin
persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Adapun lembaga-lembaga
tersebut adalah BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), BEI (Bursa Efek
Indonesia), akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaries, konsultan
hukum, lembaga kliring.

2.2.4 Instrumen Pasar Modal
Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrument
keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang
maupun modal sendiri. Bentuk dari instrument keuangan tersebut dinamakan
dengan surat berharga. Surat berharga atau sering juga disebut sekuritas
merupakan secarik kertas yang menunjukan hak pemodal (yaitu pihak yang
memiliki kertas tersebut) untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan
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organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang
memungkinkan pemodal tersebut menjalani haknya.
Menurut Hartono (2009:98) mendefinisikan instrumen pasar modal
sebagai berikut:
“Instrumen pasar modal pada prinsipnya adalah semua surat-surat
berharga (efek) yang umum diperjualbelikan di pasar modal
diantaranya adalah saham biasa, saham preferent, obligasi, obligasi
konversi, right issue, dan waran”.
Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh Hartono (2009:98) di atas, dapat
dijelaskan instrument pasar modal sebagai berikut:
1. Saham
Saham adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu
perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan
aktiva perusahaan. Terdapat dua jenis saham, yaitu:
a. Saham Biasa
Saham biasa adalah adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa.
Keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham berasal dari
pembiayaan right issue dan kenaikan harga saham. Besar kecilnya right
issue yang diterima oleh pemegang saham tidak tetap, tergantung pada
keputusan RUPS. Pemilik saham biasa mempunyai hak memilih (vote)
dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang memerlukan pengungutan
suara, seperti pembagian right issue, pengangkatan Direksi dan Komisaris,
sebagainya.
b. Saham Preferen
Saham Preferen merupakan saham yang akan menerima right issue dalam
jumlah yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak mempunyai hak dalam
RUPS, namun diberikan hak untuk mendapatkan right issue dan/atau
bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham
biasa. Saham preferen mempunyai cirri-ciri yang merupakan gabungan
dari utang dan modal sendiri (debt and equity).
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2. Obligasi
Obigasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan,
yang

menyatakan

meminjamkan

bahwa

sejumlah

investor

uang

tersebut/pemegang

kepada

perusahaan.

obligasi

telah

Perusahaan

yang

menerbitkan obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara
regular sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok
pinjaman pada saat jatuh tempo. Nilai suatu obligasi bergerak melawan arah
dengan perubahan suku bunga secara umum. Jika suku bunga umum
cenderung turun, maka nilai atau harga obligasi akan meningkat, karena
investor cenderung untuk berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku
bunga secara umum cenderung meningkat, maka nilai obligasi akan turun,
karena para investor cenderung untuk menanamkan uanganya di Bank.
(Bapepam.go.id)
3. Obligasi Konversi
Obligasi Konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa
pada harga dan waktu tertentu atau sesudahnya. Bagi emiten, obligasi konversi
merupakan daya tarik yang ditujukan kepada investor untuk meningkatkan
penjualan obligasi.
4. Right issue
Right issue merupakan produk turunan dari saham. Right issue adalah
pemberian hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dari
perusahaan dengan harga tertentu dan dalam batas waktu tertentu. Kebijakan
right issue ini merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar,
guna menambah modal perusahaan.
5. Waran
Waran merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya
untuk membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut
dengan harga tertentu pada waktu tertentu biasanya enam bulan atau lebih.
Waran biasanya melekat sebagai daya tarik (sweeter) pada penwaran umum
saham ataupun obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada
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harga pasar saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, dapat
diperdagangakan secara terpisah.

2.3 Corporate action
Dalam proses rencana go public hal yang terpenting adalah kesiapan
mental dari para pemegang saham, anggota direksi, komisaris, dan para karyawan.
Sebelum go public, mungkin pihak perusahaan dapat menutupi peristiwa penting
yang berdampak negatif atau positif terhadap kinerja perusahaan, tetapi setelah go
public hal tersebut wajib diinformasikan kepada masyarakat luas baik diminta
ataupun tidak diminta oleh karena itu, setiap perusahaan yang go public di
wajibkan mengangkat sekretaris perusahaan yang bertanggung jawab melayani
semua pihak yang membutuhkan informasi. Dalam keputusan ketua Bapepam
No:kep-86/PM/1996 tentang keterbukaan informasi yang harus diumumkan
kepada publik diantaranya adalah pengumuman adanya Corporate action.
Corporate action diajukan oleh dewan direksi perusahaan dalam RUPS untuk
mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham. Selanjutnya emiten wajib
melaporkan rencana Corporate action tersebut kepada Bapepam dan bursa efek.
Menurut Groves (2008:4)
“Corporate action adalah suatu peristiwa yang diprakarsai oleh
perusahaan yang dapat mempengaruhi saham di mana pemilik
securitas diberi kesempatan untuk menerima keuntungan atau
berpartisipasi dalam me-reorganisasi perusahaan.
Berdasarkan definisi yang diberikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa
corporate action merupakan langkah perusahaan dalam rangka meningkatkan
kinerja atau menunjukkan performance baik untuk jangka pendek maupun jangka
panjang. Karena tujuannya meningkatkan kinerja atau performance, biasanya aksi
korporasi selalu ditanggapi positif oleh pelaku pasar. Setiap perusahaan yang
ingin melakukan ekspansi biasanya selalu melakukan aksi korporasi yang
bermacam-macam bentuknya. Aksi perusahaan memiliki variasi beragam mulai
dari pergantian manajemen perusahaan, pembagian right issue, stock split, reverse
stock, merger, akuisisi, divestasi, penerbitan saham baru, pembagian saham bonus,
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right issue saham, share swap, debt share swap, private placement, hingga
melakukan penyertaan di perusahaan lain.

2.4 Right issue
2.4.1 Definisi Right issue
Alternatif untuk memperoleh tambahan dana adalah dengan menawarkan
kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Ini bertujuan adgar
pemegang saham lama untuk membeli saham baru. Ini bertujuan agar pemegang
saham lain berminat untuk membeli saham baru tersebut, maka perushaan
menawarkan saham baru itu dengan harga yang jauh lebih murah dari harga
saham saat ini. Menurut Fahmi (2012:116) right issue adalah:
“Pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih
dahulu saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal
tertentu.

Biasanya

hal

tersebut

dimaksudkan

emiten

untuk

menambah keterbatasan modal perusahaan”.
Right menurut Fakhruddin (2008:172)
“Efek yang diberikan kepada pemegang saham saat ini untuk
memiliki telebih dahulu saham baru yang dikeluarkan”.
Issue menurut Fakhruddin (2008:99), adalah
“Penerbitan saham/obligasi suatu perusahaan pada waktu tertentu”
Sedangkan right issue menurut Fakhruddin (2008:172), adalah
“Salah satu cara yang ditempuh emiten untuk menambah modal yaitu
dengan cara mengeluarkan saham baru. Dalam right issue, perseroan
menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk
mendapatkan saham baru yang tentu saja menyetor modal dengan
ratio tertentu”.
Berdasarkan pengertian di atas, investor lama memiliki preemitive right
atau hak membeli efek terlebih daluhu agar dapat mempertahankan proporsi
kepemilikannya di perushaan tersebut. Karena merupakan hak, maka investor
tidak terikat untuk membelinya, yang artinya apabila investor tidak mau
menggunakan haknya, maka dia dapat menjual right tersebut. Untuk mendapatkan
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saham tersebut pemegang saham harus melaksanakan right pada tingkat harga
yang telah ditentukan. Menurut Husnan (2009:429):
“Agar pemgang saham lama berniat untuk membeli saham baru
tersebut, peruhasan akan menawarkan saham baru tersebut dengan
harga yang (jauh) lebih murah dari harga saham saat ini”.
Tujuan dari right issue yang paling utama adalah untuk tidak merubah
porsi kepemilikan saham lama dan menekan biaya emisi. Untuk itu, right
ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham saat ini dengan harga yang
murah untuk menjaga porsi kepemilikan sahamnya pada perusahaan.

2.4.2 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Sebelum Melakukan Right Issue
Right issue merupakan salah satu sumber dana proses yang lebih mudah
dan cepat bila dibandingkan dengan peroleh dan sumber lain, sehingga banyak
perusahaan lebih memilih untuk melakukan right issue dalam memperoleh dana
segar. Namun sebelumnya perusahaan harus memperhatikan beberapa faktor
sebelum perusahaan akan melakukan perdagangan right issue. Menurut Ross,
Westerfield dan Jordan (2008:535) terdapat beberapa faktor yang harus

dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum melakukan right issue, yaitu:
1. Tingkat harga saham yang akan ditawarkan (the subscription price). Tingkat
harga saham ini berkaitan dengan perkiraan seberapa besar harga yang akan
dibayar oleh pemegang lama untuk membeli saham baru yang ditawarkan.
Biasanya harga saham yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan
harga pasar saham pada saat itu, dengan tujuan agar pemegang saham lama
yang rasional bersedia membeli saham tersebut.
2. Jumlah kupon (right) yang diperlukan untuk membeli saham baru yang
perbandingan jumlah saham yang beredar (saham lama) dengan jumlah saham
ditawarkan 30 juta lembar, sementara jumlah saham lama sebanyak 100 juta
lembar saham. Penawaran jumlah kupon (right) yang akan digunakan untuk
membeli saham baru adalah 100 juta lembar saham. Sehingga besarnya kupon
(right) adalah 5 lembar kupon.
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2.4.3 Alasan Penerbitan Right issue
Perusahaan yang melakukan pengumuman right issue harus memiliki
alasan yang kuat, ini akan mempengaruhi minat investor terhadap suatu
perusahaan yang melakukan penerbitan apabila tidak mempunyai alasan. Menurut
Indra Syahfri dalam Fahmi (2012:119), ada beberapa alasan yang umum berlaku
dalam upaya emiten melakukan penawaran right issue berkaitan dengan tujuan
yang ingin dicapai.
1. Tujuan dari penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat
dengan pengembangan usaha emiten.
2. Setiap pemegang saham lama akan bersedia untuk melakukan exercise
mengingat harga saham akan mengalami kenaikan yang dapat memberikan
keuntungan kepada investor.
3. Penawaran right issue bukan ditujukan untuk kepentingan rekayasa keuangan
yang berdampak positif kepada pemegang saham lama, walaupun akibat right
issue akan menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan.
4. Emiten dalam rangka melakukan penwaran atas right issue benar-benar
merupakan keterbukaan informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi.
Dapat dimengerti secara jelas bahwa right issue atau penerbitan saham baru
merupakan hak yang diberikan bagi pemegang saham lama untuk membeli saham
baru yang dikeluarkan emiten dengan harga tertentu. Dan tujuan perusahaan
melakukan right issue adalah untuk menambah modal perusahaan atau
memperkuat modal perusahaan dan menambah saham yang beredar.

2.4.4 Kelebihan dan Kelemahan Right issue
Right issue atau penerbitan saham baru oleh emiten, merupakan aksi
korporasi yang biasanya kurang disukai oleh investor, karena alasan yang simple
yaitu akan menyebabkan saham dari emiten yang bersangkutan terdilusi. Karena
nilainya terdilusi, maka biasanya harganya kemudian turun. Namun dilusi akan
terjadi jika hak yang dimiliki pemegang saham lama tidak digunakan hak untuk
membeli tambahan saham baru tersebut. Pada dasarnya right issue tidak selalu
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memberikan sinyal negatif bagi investor. Right issue memiliki beberapa kelebihan
baik bagi perusahaan maupun investor.
Menurut Ross, Westerfield dan Jordan (2008:534) right issue memiliki
beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan penawaran umum biasa, yaitu:
1. Biaya right issue lebih murah dibandingkan dengan penawaran umum karena
perusahaan tidak menggunakan jasa emisi (underwriter).
2. Pemegang saham lama dapat mempertahankan proporsi kepemilikan
sahamnya di perusahaan.
3. Pemegang saham lama diprioritaskan dalam pembelian saham baru.
4. Saham biasa menjadi lebih likuid karena jumlahnya menjadi lebih banyak dan
dapat meningkatkan frekuensi perdagangan.
Selanjutnya menurut Aini (2009) adapun keuntungan dilakukannya right
issue adalah:
1. Tidak memerlukan prosedur dan aturan yang ketat seperti halnya dengan
penawaran umum perdana atau go public.
2. Right issue dapat dikombinasikan dengan derivatif efek lainnya, seperti waran
dan convertible stock.
Dan kelemahannya dari right issue menurut Aini (2009) adalah:
1. Belum ada peraturan mengenai penggunaan dari right issue
2. Adanya perubahan harga saham setelah dilakukannya right issue.
3. Adanya dilusi yaitu pengurangan persentasi kepemilikan dari pemegang
saham lama jika tidak memanfaatkan right issue tersebut.

2.4.5

Hak Preemptive (Preemptive right)
Hak preemptive (Preemptive right) merupakan hak untuk mendapatkan

persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar
saham. Menurut Jogiyanto (2010:73) bahwa:
“Hak Preemptive merupakan hak untuk mendapatkan presentasi
pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan
lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar
saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan
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akibatnya presentase kepemilikan pemegang saham lama akan
menurun”.
Artinya bahwa preemptive right adalah hak istimewa bagi pemegang
saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan mereka dengan
membeli secara proporsional dari setiap emisi baru dari saham biasa atau efek
konversi menjadi saham biasa.
Selain itu hak preemptive dapat dikatakan sebagai hak terlebih dahulu
untuk membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan sebelum dibeli oleh
investor baru. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak untuk
mempertahankan proporsi pemilikan perusahaan. Hal itu biasanya disebut dengan
bukti right atau bukti hak memesan saham terlebih dahulu. Pemegang saham
perusahaan diberi rincian tentang saham baru sebelum mereka memutuskan untuk
melakukan investasi. Dari segi lain, hak pemegang saham diperbolehkan untuk
menjual beberapa saham baru kepada masyarakat. Hal tersebut hanya berlaku
setelah pemegang saham biasa tidak menggunakan haknya membeli saham
terlebih dahulu.
Hak preemptive ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah
untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Tujuan kedua adalah
untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Pada saat
perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang
beredar akan lebih banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang
saham yang lama akan turun. Maka hak preemptive memberi prioritas kepada
pemegang saham lama untuk membeli tambahan saham baru, sehingga persentase
pemiliknya tidak berubah.
Menurut Anoraga dan Pakarti (2003:72), terdapat beberapa dampak jika
pemegang saham tidak menggunakan preemptive right, yaitu:
1. Dilusi (berkurangnya proporsi pemilikan pemegang saham yang tidak
menggunakan haknya).
2. Mengurangi ROI (return On Investment) dengan bertambahnya saham yang
beredar.
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3. Mengecilnya DPS (Right issue Per Share) karena harus dibagikan kepada
pemegang saham.

2.4.6

Tanggal-Tanggal Penting yang Berkaitan dengan Right issue
Bagi investor informasi waktu penerbitan right sangat penting untuk

mengambil keputusan apakah investor akan mengambil haknya untuk membeli
right atau tidak, karena right mempunyai masa berlaku yang relatif singkat.
Darmadji dan Fakhrudin (2001:134) menyatakan beberapa hal yang berkaitan
dengan waktu dan harga dan right issue antara lain:
1. Tanggal rapat umur luar biasa pemegang saham, yaitu tanggal diadakannya
rapat umur pemegang saham luar biasa untuk memperoleh pemegang saham
yang akan melakukan right issue.
2. Effective date, yaitu tanggal dimana pernyataan pendaftaran telah efektif
setelah disetujui RUPS dan pada saat propektus dan pada saat propektus final
diterbitkan. Propektus gambaran umur perusahaan yang memuat keterangan
secara lengkap dan jujur tentang keadaan perusahaan dan propektusnya
dimasa mendatang serta informasi-informasi yang dibutuhkan sehubungan
dengan penawaran umum.
3. Cum date adalah tanggal yang terakhir seorang investor dapat meregistrasikan
sahamnya untuk mendapatkan hak corporate action. Membeli saham pada
saat periode cum-right maka akan diperoleh saham yang masih memiliki atas
bukti right yang akan segera didistribusikan.
4. Ex-date adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak lagi akan
suatu corporate action, atau dengan kata lain biasa membeli saham pada masa
ex-right, maka akan memperoleh saham yang tidak lagi mempunyai hak atas
right.
5. DPS date adalah dimana tangga daftar pemegang saham yang mempunyai hak
atas suatu corporate action diumumkan. Corporate action merupakan
aktivitas emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar
maupun berpengaruh pada harga saham di pasar.
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6. Tanggal pelaksanaan dan akhir right : tanggal periode right tersebut dicatatkan
dibursa dan kapan berakhirnya.
7. Allotment date adalah tanggal untuk menentukan jatah investor yang
mendapatkan right dan berapa besar tambahan saham baru akibat right issue.
8. Listing date adalah tanggal dimana penambahan saham akibat right tersebut
didaftarkan di bursa efek.

2.4.7 Manfaat dan Risiko Investasi Right issue
2.4.7.1 Manfaat Investasi Right issue
Dalam melakukan investasi pada setiap sekuritas pasti terdapat manfaat
yang dihasilkan dari hasil investasi tersebut. Begitu pula dengan right issue,
investor akan mendapatkan manfaat dari hasil investasinya. Menurut Darmadji
dan Fakrudin (2001:8), terdapat manfaat dalam melakukan investasi right issue
yaitu dengan membeli saham right issue sebenarnya investor telah melakukan
pembelian saham seperti biasanya yang menghasilkan return yang sama yaitu
right issue dan capital gain. Right issue adalah bagian keuntungan yang
dibagiakan untuk perusahaan (emiten) kepada pemegangnya. Sedangkan capital
gain merupakan selisih dari harga beli dan harga jual saham. Bagi investor right
issue akan berdampak positif jika harganya naik, sebaliknya akan berdampak
negatif jika menyebabkan harga saham turun.

2.4.7.2 Risiko Investasi Right issue
Membeli right issue selain memberikan manfaat juga akan memberikan
risiko. Menurut Widoatmojo (2008:73) terdapat risiko yang akan diterima oleh
investor, baik investor yang merealisasikannya maupun yang tidak adalah
menururnya harga saham dan menurunnya right issue per saham. Penurunan right
issue terjadi jika ada penambahan right issue. Sedangkan penurunan harga saham
yang dimaksud adalah penurunan yang lebih tajam dari harga teoritisnya.
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2.5 Saham
2.5.1 Definisi Saham
Penggunaan sebagai salah satu alat untuk mencari tambahan dana
menyebabkan kajian analisis tentang saham begitu berkembang baik. Saham
menurut Fahmi (2012:85) :
1. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal/dana pada suatu perusahaan.
2. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan
disertai dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap
pemegangnya.
3. Persediaan yang siap untuk di jual.
Pengertian saham menurut Rusdin (2008:68) yaitu :
“Sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan suatu perusahaan,
dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva
perusahaan”.
Sedangkan menurut Fakhrudin (2008:175) saham adalah :
“Bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti
kepemilikan atas suatu perusahaan”.
Dari uraian pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa saham
merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perusahaan, dimana dengan
dimilikinya saham tersebut maka investor akan mendapat keuntungan.

2.5.2 Jenis-Jenis Saham
Dalam pasar modal ada dua jenis saham yang paling umum dikenal oleh
publik yaitu saham biasa (common stock) dan saham istimewa (preference stock).
Dimana kedua jenis saham ini memiliki arti dan aturannya masing-masing.
Menurut Fahmi (2012:86) jenisnya dan hak pembagian labanya saham terbagi
dua, yaitu :
1. Saham biasa merupakan instrument pasar modal yang paling sering
diperdagangkan di pasar modal. Karena dengan saham biasa, emiten dapat
memperoleh modal dari masyarakat. Saham biasa menurut Fahmi (2012:86)
adalah :
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“Saham biasa (common stock) adalah surat berharga yang di jual oleh
suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen,
dan sebagainya) di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPSLB) serta berhak untuk menentukan
membeli right issue (penjualan saham terbatas) atau tidak. Pemegang
saham ini di akhir tahun akan memperoleh keuntungan berbentuk
right issue”.
Berdsarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa saham biasa
mencerminkan kepemilikan investor dalam penyertaan modal perusahaan dan
mewakilkan operasionalisasi perusahaan kepada manajemen. Investor yang
berinvestasi dalam saham biasa, berarti turut serta sebagai pemilik perusahaan.
Sebesar modal yang disertakan dalam bentuk saham dan ikut menikmati
keuntungan serta kerugian perusahaan dari hasil operasinya.
Jika perusahaan hanya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham ini
biasanya dalam bentuk saham biasa (common stock). Pemegang saham adalah
pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan
operasi perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa
mempunyai beberapa hak. (Jogiyanto, 2010:75)
Saham Biasa (common stock) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh
suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan
sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat
Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli right issue (penjualan saham
terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan
dalam bentuk dividen. (Fahmi, 2012:81)
Ada dua jenis saham biasa, yaitu saham atas nama, yaitu saham yang nama
pemilik saham tertera diatas saham tersebut. Sedangkan saham atas unjuk yaitu
nama pemilik saham tidak tertera diatas saham, tetapi pemilik saham adalah yang
memegang saham tersebut.
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Menurut Rusdin (2008:69-70), karakteristik saham biasa adalah:
1. Hak klaim terakhir atas aktiva perusahaan jika perusahaan likuidasi.
2. Hak suara proporsional pada pemilihan direksi serta keputusan lain yang
ditetapkan pada RUPS.
3. Right issue, jika perusahaan memperoleh laba dan disetujui di dalam RUPS.
4. Hak tanggung jawab yang terbatas.
5. Hak memesan efek terlebih dahulu sebelum efek tersebut ditawarkan kepada
masyarakat.
Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan diatas, bahwa saham biasa
tidak memiliki keistimewaan. Karena bila perusahaan terkena likuidasi, maka
pemegang saham biasa memperoleh hak pengembalian paling akhir, dan right
issue akan diperoleh jika perusahaan memperoleh keuntungan. Menurut Fahmi
(2012:82) Saham biasa dapat dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu:
1. Blue Chip Stock
Saham yang mempunyai kualitas atas rangking investasi yang tinggi dan
biasanya saham perusahaan besar dan memiliki reputasi yang baik, mampu
menghasilkan pendapatan yang tinggi dan konsisten dalam membayar right
issue.
2. Income Stock
Saham dari suatu emiten, dimana emiten yang bersangkutan dapat membayar
right issue lebih tinggi dari rata-rata right issue yang dibayarkan pada tahun
sebelumnya.
3. Growth Stock
Saham dari emiten merupakan pemimpin dalam industrinya dan beberapa
tahun terakhir berturut-turut mampu mendapatkan hasil di atas rata-rata.
4. Cyclical Stock
Saham mempunyai sifat mengikuti pergerakan situasi ekonomi makro atau
kondisi bisnis secara umum.
5. Defensive Stock
Saham yang tidak terlalu berpengaruh oleh kondisi ekonomi makro, maupun
situasi bisanis secara umum.
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6. Speculatif Stock
Saham yang emitennya tidak dapat secara konsisten mendapatkan penghasilan
dari tahun ke tahun.
Investor yang membeli saham suatu perusahaan dapat menikmati sejumlah
hak yang berkaitan dengan kepemilikan mereka. Menurut Jogiyanto (2010:73),
hak-hak yang dimiliki oleh saham biasa, yaitu :
“Beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah hak
kontrol, hak menerima pembagian keuangan, hak preemptive dan hak
klaim sisa.”
Lebih lengkapnya, hak-hak menurut Jogiyanto (2010:73-77) tersebut sebagai
berikut :
1.

Hak kontrol saham biasa, yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih
pimpinan perusahaan.

2.

Hak menerima pembagian keuntungan, yaitu hak pemegang saham biasa
untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan.

3.

Hak preemptive, yaitu hak untuk mendapatkan presentasi kepemilikan yang
sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan
melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dan melindungi harga
saham lama dari kemerosotan nilai.

4.

Hak klaim sisa, yaitu bila perusahaan dinyatakan pailit, maka pemegang
saham biasa mempunyai hak atas kekayaan perusahaan.

2. Saham preferen sama dengan saham biasa karena tidak memiliki tanggal jatuh
tempo dan juga mewakili dari modal. Menurut Rusdin (2008:71):
“Saham preferen adalah yang berbentuk gabungan antara obligasi
dan saham biasa”.
Sedangkan menurut Fahmi (2012:86):
“Saham istimewa (Prefered Srock) adalah surat berharga yang dijual
oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar,
yen, dan sebagainya) di mana pemegangnya akan memperoleh
pendapatan tetap dalam bentuk right issue yang akan diterima setiap
kuartal (tiga bulanan)”.
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Untuk menarik minat investor terhadap saham preferen dan untuk
memberikan beberapa alternatif yang menguntungkan baik bagi investor atau bagi
perusahaan yang mengeluarkan saham preferen, ada beberapa jenis saham
preferen yang dapat dikonversikan ke saham biasa.
Menurut Martalena dan Malinda (2011:61-62), jenis-jenis saham
preferen yaitu :
1.

Convertible Preferred Stock
Untuk menarik minat investor yang menyukai saham biasa, beberapa saham
preferen menambah bentuk di dalamnya yang memungkinkan pemegangnya
untuk menukar saham ini dengan saham biasa dengan rasio penukaran yang
sudah ditentukan.

2.

Callable Preferred Stock
Bentuk lain dari saham preferen adalah memberikan hak kepada perusahaan
yang mengeluarkan untuk membeli kembali saham ini dari pemegang saham
pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga
tebusan ini biasanya lebih tinggi dari nilai nominal sahamnya.

3.

Floating atau Adjustable-rate Preferred Stock (ARP)
Saham preferen ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang
dikenalkan pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen
secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return
dari sekuritas Treasury bill. Saham preferen tipe baru ini cukup populer
sebagai investasi jangka pendek untuk investor yang mempunyai kelebihan
kas.
Pemegang saham preferen mempunyai beberapa hak-hak tertentu sesuai

dengan perjanjian saat emisi saham tersebut. Disamping hak-hak tertentu yang
disetujui dengan suatu kontrak dengan manajemen, ada pula hak-hak
keistimewaan yang secara umum dimiliki oleh pemegang saham preferen. Hak
keistimewaan saham preferen dapat mengenai pembagian diividen, hak suara, dan
pembagian aktiva pada saat likuidasi. Menurut Sunariyah (2011:131), hak-hak
saham preferen sebagai berikut :
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1. Masing-masing pemegang saham preferen mempunyai dividen yang
ditentukan dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu pemegang saham dan
manajemen. Dividen ini dinyatakan pada bentuk nilai.
2. Dalam hal pembagian dividen, pemegang saham preferen mempunyai hak
untuk menerima dividen terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa
dibayarkan. Pemegang saham preferen didahulukan dalam hal pembayaran
dividen sebelum pemegang saham biasa, sepanjang hal itu dinyatakan dalam
emisi saham.
3. Pada kasus likuidasi, pemegang saham preferen mempunyai hak klaim
terlebih dahulu sebelum pemegang saham biasa. Pemegang saham preferen
mempunyai hak untuk dibayar sesudah kewajiban dari kreditur berhasil
dilunasi perusahaan. Pemegang saham preferen dibayar sesuai nilai
investasinya. Sisa kekayaan perusahaan setelah digunakan untuk membayar
saham preferen, baru digunakan untuk membayar kepada pemegang saham
biasa. Jadi, dalam kasus likuidasi pemegang saham preferen lebih
diistimewakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa.
4. Pemegang saham preferen tidak mempunyai hak suara (voting). Walaupun
pemegang saham preferen diperbolehkan hadir dalam rapat umum pemegang
saham akan tetapi pemegang saham preferen tidak mempuyai hak suara
apapun untuk mempengaruhi segala kebijakan perusahaan.

2.5.3. Harga Saham
Harga saham adalah nilai yang tercatat di bursa yang terbentuk dari adanya
proses tawar menawar atas jual beli yang terjadi dalam perdagangan saham di
pasar regular. Harga saham menurut Jogiyanto (2010:117):
“Harga yang terjadi di pasar bursa tertentu yang ditentukan oleh
pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham
yang bersangkutan di pasar modal”.
Semakin tinggi nilai suatu perusahaan maka harga sahamnya akan semakin
tinggi demikian sebaliknya. Pergerakan harga saham searah dengan kinerja suatu
perusahaan. Oleh sebab itu setiap perusahaan yang menerbitkan saham sangat
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memperhatikan harga sahamnya. Jika harga saham suatu perusahaan rendah maka
dapat diartikan kinerja perusahaan tersebut kurang baik. Untuk itu investor sangat
memerlukan informasi yang berkaitan dengan pembentukan harga saham dalam
mengambil keputusan untuk melakukan investasi, menjual atau mempertahankan
sahamnya.
Menurut Jogiyanto (2010:117) menjelaskan beberapa nilai yang
berhubungan dengan saham, yaitu:
1. Nilai Buku (book value)
Nilai buku merupakan pembukuan perusahaan emiten untuk menghitung nilai
buku suatu saham, perlu diketahui beberapa nilai yang berhubungan dengan
nilai buku tersebut, diantaranya:
a. Nilai nominal, yaitu nilai dari suatu saham yang merupakan nilai
kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham.
b. Agio saham, merupakan selisih yang dibayar oleh pemegang saham
kepada perusahaan dengan nilai sahamnya.
c. Nilai modal investor, merupakan total yang dibayar oleh para pemegang
saham kepada perusahaan emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen
atau saham biasa.
d. Laba ditahan, merupakan laba yang tidak dibagikan kepada pemegang
saham.
e. Nilai buku per saham, merupakan aktiva bersih yang dimiliki oleh
f. pemegang saham.
2. Nilai pasar (market value)
Nilai pasar merupakan harga dari saham yang terjadi di pasar bursa pada saat
tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Nilai pasar ini ditentukan oleh
permintaan dan penawaran saham di pasar bursa.
3. Nilsi Intrinsik
Nilai intrinsik bisa disebut juga dengan nilai fundamental, merupakan nilai
yang seharusnya atau sebenarnya dari suatu saham yang diperdagangkan.
Dari kutipan diatas, penulis menyimpulkan bahwa harga saham sama
halnya dengan harga komoditi di suatu pasar yang berlaku ekonomi. Naik
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turunnya harga saham ditentukan oleh pasar dimana adanya kesepakatan atas
permintaan dan penawaran. Ketika terdapat banyak permintaan, maka harga yang
ditawarkan semakin tinggi, dan ketika permintaan berkurang atau sedikit maka
harga yang ditawarkan akan menurun atau semakin rendah.

2.6 Investasi
2.6.1 Pengertian Investasi
Pengertian Investasi adalah pengeluaran modal untuk pembelian (asset)
fisik seperti pabrik, mesin, peralatan, dan persediaan, yaitu investasi fisik atau riil.
Dalam pengertian yang lain, Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau
sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh
keuntungan di masa datang. Dalam analisa ekonomi, istilah investasi khususnya
dihubungkan dengan investasi fisik. Investasi fisik menciptakan aset baru yang
akan menambah kapasitas produksi suatu negara, sementara investasi keuangan
hanya memindahkan kepemilikan dari yang ada dari seseorang atau lembaga
kepada yang lain.
Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas.
Menginvestasikan sejumlah dana pada aset real (tanah, emas, mesin, obligasi)
maupun aset finansial (deposito, saham ataupun obligasi) merupakan aktivitas
investasi yang umumnya dilakukan. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih
berani menanggung resiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa
mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti
warrants, option, dan futures maupun ekuitas internasional.
Pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor
pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua, yaitu investor individual
(individual retail investor) dan investor institusional (institutional investor).
Investor individual terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga
penyimpanan dana (bank dan lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun,
maupun perusahaan investasi. Investasi juga mempelajari bagaimana mengelola
kesejahteraan investor (investor's wealth). Kesejahteraan dalam konteks investasi
berarti kesejahteraan yang sifatnya moneter. Kesejahteraan moneter bisa
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ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini
(present value) pendapatan di masa datang. (Tandelilin, 2010:102)
Investasi berkaitan dengan keputusan untuk mengalokasikan sejumlah
dana, dalam suatu waktu tertentu, pada aset tertentu, sehingga investor akan
mendapatkan pengembalian di masa yang akan datang.
Menurut Jones (2004:3) definisi investasi adalah :
“An investment can be defined as the commitment of funds to one or
more assets that will be held over some future time periode”
Artinya investasi dapat didefinisikan sebagai komitmen untuk penundaan pada
satu aset atau lebih, yang dilakukan selama beberapa periode mendatang.
Selanjutnya, Gitman dan Joehnk (2005:3) mendefinisikan investasi sebagai
berikut :
“Investment is any vehicle into which funds can be placed with
expectation that it will generate positive income and/or preserve or
increase its value.”
Artinya investasi adalah suatu sarana dimana dana dapat ditempatkan dengan
harapan hal tersebut akan menghasilkan pendapatan positif dan/atau menjaga atau
meningkatkan nilainya.
Kemudian Bodie, Kane, dan Marcus (2007:2) mendefinisikan investasi sebagai
berikut :
“An investment is the current commitment of money or other resources
in the expectation of reaping future benefits.”
Artinya investasi adalah komitmen atas sejumlah uang atau sumber daya lainnya
yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh pendapatan di masa depan.
Selanjutnya Jogiyanto (2010:5) mendefinisikan investasi sebagai berikut :
“Penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi
yang efisien selama periode waktu yang tertentu.”
Kemudian definisi lain yang dikemukakan oleh Tandelilin (2010:102) adalah :
“Komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang
dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah
keuntungan di masa mendatang.”
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Jadi, dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan suatu aktivitas, berupa
penundaan konsumsi pada saat ini dalam jumlah tertentu dan selama periode
waktu tertentu pada suatu aset yang efisien oleh investor dengan tujuan
memperoleh keuntungan di masa yang akan datang pada tingkat tertentu sesuai
dengan yang diharapkan. Tentunya pengembalian yang diharapkan adalah
pengembalian di masa mendatang yang lebih baik daripada mengkonsumsi di
masa sekarang.

2.6.2

Tujuan Investasi
Untuk mencapai suatu efektivitas dan efisiensi dalam keputusan maka

diperlukan ketegasan akan tujuan yang diharapkan. Menurut Fahmi (2012:3-4)
menjelaskan mengapa seseorang melakukan investasi adalah sebagai berikut :
1.

Terciptanya keberlanjutan (continuity) dalam investasi tersebut.

2.

Terciptanya profit yang maksimum atau keuntungan yang diharapkan (profit
actual).

3.

Terciptanya kemakmuran bagi para pemegang saham.

4.

Turut memberikan andil bagi pembangunan bangsa.

2.6.3

Bentuk-Bentuk Investasi
Bentuk investasi sangat beragam yang dapat dijadikan sarana investasi.

Masing-masing dengan ciri tersendiri dengan kandungan risiko dan return
harapan yang berbeda-beda. Investor tinggal memilih bentuk investasi mana yang
menurut mereka dapat memenuhi keinginan untuk berinvestasi.
Menurut Fahmi dan Hadi (2009:7) dalam aktivitasnya investasi pada
umumnya dikenal ada dua bentuk, yaitu :
1. Real Investment
Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan aset berwujud,
seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.
2. Financial Investment
Investasi keuangan (financial investment) melibatkan kontrak tertulis, seperti
saham biasa (common stock) dan obligasi (bond).
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Perbedaan antara pada real investment dan financial investment adalah
tingkat likuiditas dari kedua investasi tersebut. Investasi pada real investment
relatif lebih sulit untuk dicairkan karena terbentur pada komitmen jangka panjang
antara investor dengan perusahaan. Sementara investasi pada financial investment
lebih mudah dicairkan karena dapat diperjualbelikan tanpa terikat waktu.

2.6.4

Kriteria Investasi
Dalam berinvestasi, investor mempertimbangkan beberapa kriteria

investasi, biasanya pemodal menginginkan return investment secepat mungkin.
Investor mempertimbangkan nilai uang sekarang dengan investasi yang akan
datang. Untuk memahami hal tersebut dijelaskan dalam Sunariyah (2011:99100), biasanya pemodal menginginkan return investment secepat mungkin maka
adanya beberapa kriteria investasi untuk mencapai karakteristik tersebut yaitu :
1.

Pay-back Period. Dalam hal ini jangka waktu yang diperlukan untuk
pengembalian investasi, guna menutup semua biaya investasi yang telah
dikeluarkan. Periode yang diperlukan dapat harian, bulanan, atau tahunan
tergantung pada sifat sekuritas. Suatu sekuritas dengan periode pay back yang
lebih pendek akan dipilih daripada periode pay back yang lebih lama.
Investor menerima uang atau hasil dari suatu sekuritas lebih cepat berarti
lebih baik.

2.

Net Present Value.

Kriteria ini berhubungan dengan metode discounted

cashflow. Yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan
perbedaan aliran kas masuk untuk investasi yang berbeda melalui tingkat
diskonto yang telah diketahui. Dengan demikian, dalam metode ini
menghitung jumlah total pendapatan dan mempertimbangkan jangka waktu
investasi.

2.6.5

Tipe-Tipe dalam Investasi
Jika memiliki kelebihan dana dan ingin berinvestasi maka dapat memilih

dan memutuskan tipe aktiva keuangan seperti apa yang akan dipilihnya. Menurut
Fahmi (2012:5-6), ada dua tipe investasi, yaitu
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1.

Direct Investment
Direct Investment (investasi langsung) adalah mereka yang memiliki dana
dapat langsung berinvestasi dengan membeli secara langsung suatu aktiva
keuangan dari suatu perusahaan yang dapat dilakukan baik melalui para
perantara atau berbagai cara lainnya.

2.

Indirect Investment
Indirect Investment (investasi tidak langsung) adalah mereka yang memiliki
kelebihan dana dapat melakukan keputusan investasi dengan tidak terlibat
secara langsung atau pembelian aktiva keuangan cukup hanya dengan
memegang dalam bentuk saham atau obigasi saja. Biasanya cenderung tidak
terlebat dalam pengambilan keputusan penting pada suatu perusahaan.

2.6.6

Risiko dalam Investasi
Aktivitas investasi di bidang apapun, investor akan dihadapkan kepada dua

sisi kemungkinan atas investasi yang dilakukannya. Pertama adalah investasi yang
beresiko kecil pada umumnya akan menghasilkan return yang kecil pula, dan
investasi yang beresiko besar mempunyai peluang memperoleh return yang besar
pula, sehingga yang dapat dilakukan oleh para investor adalah memperkirakan
berapa return yang diharapkan dari investasi yang dilakukan, seberapa jauh
kemungkinan hasil yang sebenarnya nanti akan menyimpang dari hasil yang
diharapkan. Menurut Husnan (2009:52) risiko dapat diartikan sebagai :
“Kemungkinan tingkat keuntungan yang diperoleh menyimpang dari
tingkat keuntungan yang diharapkan.”
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dilakukan
diversifikasi atas saham-saham yang dipilih dalam suatu portofolio yang paling
efisien sekalipun, tidak akan dapat menghasilkan risiko investasi tersebut yang
disebut risiko pasar atau systematic risk. Risiko pasar ini adalah risiko yang tidak
dapat dihindarkan oleh para investor yang melakukan investasi di pasar modal,
termasuk di dalam kerangka risiko ini adalah risiko politik (politic risk) yang
terjadi pada suatu negara.
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2.6.7

Sikap Investor terhadap Risiko
Sikap investasi selalu dihadapkan dengan risiko ketidaksesuaian dengan

yang diharapkan oleh investor. Perlu untuk mengetahui berbagai preferensi risiko
dasar menurut Sundjaja dan Barlian (2003:67) sebagai berikut :
1.

Mengabaikan risiko. Perilaku terhadap risiko di mana tidak ada perubahan
pengembalian yang diperlukan untuk peningkatan risiko.

2.

Menghindari risiko. Perilaku terhadap risiko di mana peningkatan
pengambilan akan diperlukan untuk peningkatan risiko.

3.

Mencari risiko. Perilaku terhadap risiko di mana penurunan pengembalian
dapat diterima untuk peningkatan risiko.

2.7 Studi Peristiwa
Studi peristiwa merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar
terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu
pengumuman (Jogiyanto, 2010:555). Pengujian kandungan informasi atas suatu
pengumuman diuji dengan menggunakan studi peristiwa. Berita baik akan
direspon positif oleh pasar yang dicerminkan dengan adanya abnormal return
yang positif. Begitu juga dengan berita buruk akan direspon negatif oleh pasar
yang dicerminkan dengan adanya abnormal return yang negatif (Tandelilin,
2010:565).
Banyak peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar begitu
peristiwa itu terjadi seperti halnya right issue. Para investor menggunakan tolak
ukur return, yaitu perbandingan antara harga saat ini dengan harga sebelumnya.
Khusus dalam event studies yang mempelajari peristiwa spesifik, maka tolak ukur
return yang digunakan adalah abnormal return.

2.8 Teori Signaling
Salah satu solusi yang dapat dipakai oleh manajer yang memang benarbenar sinyal kepada investor dengan melakukan suatu tindakan atau kebijakan
yang tidak bias ditiru oleh perusahaan yang tidak memiliki informasi sebagus
informasi perusahaan. Sinyal (signal) menurut literature keuangan adalah tindakan
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yang akan membebani perusahaan pemberi sinyal suatu biaya yang besar
(deadweight costs) untuk dapat membuat orang luar yang kurang informasi
menjadi percaya terhadap apa yang disampaikan. Model signaling telah
memberikan penjelasan yang cukup baik berkaitan dengan perbedaan respon pasat
atas berbedanya tipe sekuritas yang diterbitkan perusahaan. Penerbitan hutang
merupakan sinyal adanya ‘good news’ yaitu berupa manajer yang lebih yakin atas
kinerja perusahaan di masa yang akan datang sehingga harga saham meningkat
dengan adanya pengumuman kenaikan hutang. Sementara itu penerbitan saham
dianggap sebagai ‘bad news’ yaitu berupa kemungkinan turunnya earning di masa
yang akan datang sehingga harga saham menurun dengan adanya pengumuman
penerbitan saham baru.

2.9 Abnormal Return
Studi peristiwa (event studies) menganalisis return tidak normal (Abnormal
return) dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu
peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari
abnormal return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal, dimana
return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh
investor), dengan demikian return yang tidak normal (Abnormal return) adalah
selisih antara return sesungguhnya terjadi dengan return ekspektasi (Jogiyanto,
2010:580). Definisi abnormal return menurut (Jogiyanto, 2010:580) adalah:
“Abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan
return ekspektasi.
Menurut (Meidawati dan Hariawan, 2004) dapat dikatakan pasar akan
menerima abnormal return apabila suatu pengumuman mempunyai kandungan
informasi (Meidawati dan Harimawan, 2004).
Definisi di atas dapat dinyatakan dalam bentuk formula sebagai berikut:
RTNi,t = Ri,t – E(Ri,t)

42

Dimana:
RTNi,t = Return tidak normal (abnormal return) sekuritas ke-I pada periode
Peristiwa ke-t
Ri,t

= Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas ke-I pada periode ke-t

E(Ri,t) = Return ekspektasi yang terjadi untuk sekuritas ke-I pada periode ke-t
Penelitian Brown dan Warner (1985) menyatakan bahwa return yang
harus diestimasi. Return ekspektasi dapat dicari dengan menggunakan tiga model,
yaitu:
1. Mean-Adjusted Model
Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted return) ini menganggap behwa
return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata return realisasi
sebelumnya selama periode estimasi Jogiyanto (2010:434).
ARi,t = Ri,t – Rt
Dimana:
ARi,t

= Return tak normal dalam sekuritas I pada hari t

Ri,t

= Return actual sekuritas I pada hari t

Rt

= Rata-rata return sekuritas I selama sekian hari sebelum hari t
Periode estimasi adalah periode sebelum periode sebelum peristiwa.

Periode peristiwa (event periode) disebut juga dengan periode pengamatan
atau jendela peristiwa (event window).
2. Market Model
Model di sesuaikan pasar menganggap penduga yang terbaik untuk
mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat
tersebut Jogiyanto (2010:445). Dengan menggunakan model ini, maka tidak
perlu menggunakan periode estimasi, karena return sekuritas yang diestimasi
adalah sama dengan return indeks pasar, persamaannya adalah:
ARi,t = Ri,t – Rm,t
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Dimana:
ARi,t

= Return tak normal sekuritas I pada hari t

Ri,t

= Return aktual sekuritas I pada hari t

Rm,t

= Return pasar pada hari t

3. Market Adjusted Model
Perhitungan Return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini
dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model ekspektasi dengan
menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan (2) menggunakan
model ekspektasi ini untuk return ekspektasi d periode jendela. Jogiyanto
(2010:439). Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi
OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan berikut:
Ri,j = αi + βi . Rm,j + ɛ i,j
Dimana:
Ri,j

= Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

αi

= Intercept untuk sekuritas ke-i

βi

= Koefisien Slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i

Rm,j

=Return indeks pasar

ɛ i,j

=Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j

Hasil penelitian terdahulu Haryetti dan Yulia Efni (2010) mengenai right
issue dan Abnormal return hasil penelitiannya adalah tidak terdapat hubungan
yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman right issue, hal yang
serupa juga dilakukan oleh Sri Listiana dan Harry Susanto (2009)
menyimpulkan bahwa terdapat perbendaan yang signifikan antara sebelum dan
sesudah pengumuman right issue.
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2.10

Hasil Penelitian Terdahulu Mengenai Analisis Abnormal Return pada

Pengumuman Right Issue
Berikut ini, penulis menyajikan tabel penelitian-penelitian yang terdahulu
yang serupa, yakni menguji analisis abnormal return sebelum dan sesudah
pengumuman right issue.
Table 2.1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian dan Peneliti

Variable

Alat Analisis

Hasil

Penelitian
Pengaruh Pengumuman Right issue

Right issue dan

menggunakan uji

Ha1 ditolak, karena Return saham

terhadap

Return saham

t; Paired Two

sebelum pengumuman right issue

tingkat Keuntungan

Samples for

sama secara signifikan

pada Saham Perbankan dan

Mean

dengan return saham setelah

Lembaga Keuangan di BEI (Rusli,

pengumuman right issue. Alasannya

2000)

karena, secara statistik apabila
dilihat signifikansi dari nilai t tahun
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 dan
2006 lebih besar dari α =
0,05. Hal ini mengindikasikan
bahwa tidak terdapat perbedaan
return saham yang signifikan
sebelum pengumuman dengan
setelah pengumuman

ANALISA DAMPAK

abnormal

analisis uji beda

bahwa right issue tidak

PENGUMUMAN RIGHT ISSUE

return,

sign test two

berpengaruh terhadap abnormal

TERHADAP ABNORMAL RETURN,

likuiditas saham

related

return saham sebelum dan sesudah

LIKUIDITAS SAHAM DAN

dan reaksi pasar

sample (non

right issue,

REAKSI PASAR PADA

dan trade

parametrik)

maupun terhadap likuiditas saham

PERUSAHAAN YANG ISSUER DI

volume activity

dengan

sebelum dan sesudah right issue.

BURSA EFEK INDONESIA

(TVA).

menggunakan

Tetapi right

PERIODE 2007 – 2008 (Haryeti dan

bantuan program

issue berpengaruh secara signifikan

Yulia. 2010)

SPSS versi 16

terhadap reaksi pasar sebelum dan
sesudah right issue.
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Jenis Penelitian dan Peneliti

Variabel
Penelitian

Alat Analisis

Hasil

Analisis reaksi Pasar Modal

return,

menggunakan uji

Hasil penelitian untuk return saham

Terhadap

abonormal

t; Paired Two

menunjukkan perbedaan yang

Pengumuman Right issue di BEI

return, security

Samples for

signifikan sebelum dan sesudah

(pengamatan terhadap return,

return

Mean

pengumuman.

abnornmal return, security return

variability dan

Abnormal Return dan Security

variabuility dan trading volume

trading volume

Return Variability tidak

activity) (Sri, Listiana dan Harry

activity

menunjukkan perbedaan yang

Susanto. 2009.)

signifikan. Sedangkan Trading
Volume Activity menunjukkan
perbedaan yang signifikan untuk
periode pengamatan sebelum
dengan saat dan sesudah dengan
sebelum pengumuman.

PENGARUH PENGUMUMAN

Right issue,

menggunakan uji

hasil analisis data ditemukan bahwa

RIGHT ISSUE PADA ABNORMAL

abnormal

t; Paired Two

pengumuman right issue tidak

RETURN DAN VOLUME

return, dan

Samples for

berpengaruh signifikan terhadap

PERDAGANGAN SAHAM

volume

Mean

abnormal return perusahaan-

(Ni Putu Sentia Dewi dan

perdagangan

perusahaan yang melakukan right

I Nyoman Wijana Asmara Putra, 2013)

issue namun berpengaruh secara
signifikan terhadap volume
perdagangan saham.

ANALISIS PERBANDINGAN

Abnormal

menggunakan uji

Pengujian ini menunjukan hasil

ABNORMAL RETURN SAHAM

return dan right

t; Paired Two

bahwa tidak terdapat abnormal

SEBELUM

issue

Samples for

return yang signifikan sebelum dan

Mean

sesudah pengumuman

DAN SESUDAH PENGUMUMAN
RIGHT ISSUE

right issue. Selama periode estimasi

(I Gede Surya Pratama dan Gede

terdapat rata-rata abnormal return

Mertha Sudhiarta, 2012)

yang kurang konsisten.

AN EMPIRICAL ANALYSIS OF

Right Issue dan

menggunakan uji

Penelitian ini mengungkapkan

IMPACT OF RIGHT ISSUES ON

Abnormal

t; Paired Two

abnormal return yang signifikan

SHAREHOLDERS RETURNS OF

Return

Samples for

secara statistik pada pengumuman

Mean

&

INDIAN LISTED COMPANIES
(Pooja Miglani, 2011)

sekitar tanggal.
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Jenis Penelitian dan Peneliti

Variabel
Penelitian

Alat Analisis

Hasil

Impact of Right Issues

Right Issue

menggunakan uji

Penelitian ini mengungkapkan

Announcement on

dan Abnormal

t; Paired Two

bahwa adanya perbedaan yang

Shareholders Wealth: Case Study of

Return

Samples for

signifikan sebelum dan sesudah

Mean

pengumuman right issue

Pakistani
Listed Companies
(Adnan Bashir, 2013)
Factors Influencing Abnormal

Right Issue,

menggunakan uji

Penelitian ini mengungkapkan

Returns Around Bonus and Rights

Abnormal

t; Paired Two

bahwa adanya perbedaan yang

Issue Announcement

Return dan

Samples for

signifikan disekitaran pengumuman

(Madhuri Malhotra, M. Thenmozhi, G.

Around Bonus

Mean

right issue

ArunKumar, 2012)

Sumber: Data yang diolah kembali8

2.11 Kerangka Berpikir
Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan
modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham
lama saat ini. Pengumuman right issue merupakan suatu contoh dari informasi
yang dipublikasikan perusahaan. Reaksi suatu pasar terhadap informasi untuk
mencapai harga keseimbangan yang baru pada saat informasi sepenuhnya
tersedia. Kondisi yang seperti inilah yang dinamakan dengan pasar yang efesien.
Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga-harga
sekuritasnya mencerminkan semua informasi yang relevan. Tiga bentuk tingkatan
utama untuk menyatakan efisiensi pasar modal jika dilihat dari ketersediaan
informasi, yaitu (Hartono, 2009 : 371) :
1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika nilai-nilai masa lalu tidak
dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang.
2. Efesiensi pasar bentuk setengah kuat (semi strong form)
Pasar dikatakan efesien dalam bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas
secara penuh mencermikan semua informasi yang dipublikasikan.
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3. Efisiensi pasar bentuk kuat (strong form)
Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas secara
penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia termasuk informasi yang
privat.
Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari
suatu pengumuman, jika pengumuman tersebut mengandung suatu informasi
maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima
oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari
sekuritas bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan return sebagai nilai
perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika digunakan
abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang
mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada
pasar. Dalam penelitian ini, model yang digunakan untuk mencari tingkat
pengembalian saham (return saham) adalah model pasar. Model ini merupakan
model yang paling tua dan paling sering digunakan. Perhitungan return ekspektasi
dengan model pasar dilakukan dengan dua tahap, yaitu (Hartono, 2009 : 435):
1. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama
periode estimasi (periode sebelum periode jendela).
2. Menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return ekspektasi
Periode jendela yang digunakan dalam penelitian ini selama 11 hari (5 hari
sebelum peristiwa, 1 hari peristiwa, dan 5 hari setelah peristiwa). Walaupun right
issue diumumkan pada hari ke 0, terdapat kemungkinan terjadinya kebocoran
informasi ke publik sebelum pengumuman, sehingga untuk sepenuhnya mengukur
reaksi harga, titik awal pengukuran dimulai pada H-5 hari dan tidak menutup
kemungkinan jika pasar bereaksi sangat lambat sehingga baru bereaksi 5 hari
setelah tanggal pengumuman. Hasil penelitian yang dilakukan Sri Listiana dan
Harry Susanto (2009) menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan
sesudah dan seselum dilakukannya right issue. Penelitian yang dilakukan oleh
Gajewski dan Glinglinger (2002) dan Shalid (2010) menemukan adanya
perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman. Penelitian yang
dilakukan Safitri (2000) dan Wigdado (2004) menunjukan adanya reaksi positif
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investor terhadap pengumuman right issue yang menunjukan perbedaan return di
sekitar pengumuman. Kemudian Hartomo (2008) memberikan hasil penelitian
yang mendukung kesimpulan Tsangarakis (1996), Masulis dan Korwar (1986)
dimana investor bereaksi positif terhadap pengumuman yang sebagian dananya
digunakan untuk investasi dan bereaksi negatif terhadap pengumuman yang
sebagian dananya digunakan untuk membayar utang.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat
dilihat pada gambar berikut:
Gambar 2.2
Bagan Kerangka Pemikiran

PASAR MODAL

PERUSAHAAN/EMITEN

PENAMBAHAN MODAL

PEMINJAMAN KREDIT
BANK

RIGHT ISSUE

ABNORMAL RETURN

Ket:

Di teliti
Tidak di teliti
ARR SEBELUM RIGHT ISSUE

ARR SESUDAH RIGHT ISSUE
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Berdasarkan latar belakang masalah, telaah pustaka dan penelitianpenelitian terdahulu yamg telah diuraikan, dapat dirumuskan hipotesis sebagai
berikut :

H1

: Terdapat perbedaan average abnormal return saham sebelum
pengumuman right issue dengan average abnormal return saham
setelah pengumuman right issue pada perusahaan yang go public di
Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013.

