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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu mengalisis 

Abnormal retun Sebelum dan Sesudah peristiwa Right issue pada perusahaan 

yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2011-2013, maka penulis 

dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Harga saham mengalami perbedaan sebelum dan sesudah pengumuman right 

issue. Ada 11 perusahaan perusahaan yang mengalami kenaikan harga saham 

pada hari -1 sampai -5 menjelang pengumuman. Ini disebabkan investor 

melihat bahwa perusahaan melakukan right issue untuk expansi atau investasi 

bukan merupakan pembayaran hutang sehingga menyebabkan harga saham 

naik. Sementara 13 perusaahaan yang mengalami penurunan. Sedangkan 

sisanya memiliki harga saham yang tetap. Sedangkan ada 14 perusahaan yang 

mengalami kenaikan harga saham pada hari +1 sampai +5 sesudah 

pengumuman. Sementara 10 perusaahaan yang mengalami penurunan. 

Sedangkan sisanya memiliki harga saham yang tetap. 

2. Perkembangan abnormal return  yang terjadi pada periode 2011-2013 cukup 

berfluktuatif, namun peningkatan yang terjadi atau penurunannya tidak 

berbeda signifikan secara statistik. Fenomena yang terjadi adalah dimana 

abnormal return pada periode 2011-2013 mengalami peningkatan di beberapa 

perusahaan, ini bertolak belakang dengan adanya teori signaling yang 

dijelaskan dalam Mulatsih, dkk. (2009), Tandelilin, (2010:565), Zaqi 

(2006), dimana mereka menjelaskan bahwa seharusnya dengan adanya 

informasi pengumuman right issue, return saham akan menurun tapi yang 

terjadi sebaliknya return saham justru naik pada pertengahan tahun 2011-

2013. Tetapi dalam penelitian ini perhitungan stastik membuktikan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

right issue, penulis menganggap bahwa investor melihat beberapa perusahaan 

yang melakukan right issue sebagai langkah investasi sehingga itu menjadi 
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reaksi yang cukup positif bagi investor dan itu berdampak pada naiknya 

abnormal return pada beberapa perusahaan. 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak 

terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman right 

issue yang berarti pengumuman right issue tidak berbeda secara signifikan 

pada abnormal return perusahaan-perusahaan di BEI periode 2011-2013. 

Peningkatan jumlah saham yang beredar namun tidak diimbangi dengan 

jumlah investor yang meningkat pula menyebabkan harga saham menjadi 

turun. Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman right issue mengandung 

informasi dan memberikan sinyal negatif ke pasar dengan turunnya harga 

saham. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa pengumuman right issue 

mempengaruhi tingkat volume perdagangan saham tetapi tidak mempengaruhi 

tingkat keuntungan saham yang diperoleh investor. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pengumuman right issue mempengaruhi keputusan invetasi dari 

investor namun investor belum tentu mendapatkan abnormal return. Hasil 

statistik dalam penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Mulatsih, dkk. (2009), Yusuf, dkk. (2009), Hadi (2009), dan Johan 

(2009), yang membuktikan bahwa abnormal return sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue tidak berbeda secara signfikan. Hal ini juga 

memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2000) dan Widagdo 

(2004) menunjukan tidak adanya reaksi positif investor terhadap pengumuman 

right issue. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang diperoleh, maka saran yang dikemukakan, 

sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti atau pihak lain 

Bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan model Market Adjusted Model 

dalam menghitung abnormal return. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan 

agar mencoba menggunakan model-model perhitungan abnormal return yang 

lain untuk hasil yang lebih beragam seperti Market Model dan Mean Adjusted 



103 
 

Model. Selain itu, penentuan periode pengamatan (event window) harus 

diperhatikan agar tidak ada peristiwa lain yang terjadi dalam periode 

pengamatan yang menyebabkan hasil penelitian menjadi bias.  

2. Bagi Investor 

Diharapkan untuk berupaya mendapatkan informasi terlebih dahulu dari 

perusahaan apakah dana yang digunakan untuk investasi atau expansi atau 

sebagai pembayaran hutang, sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat 

keputusan membeli atau menjual sahamnya sehingga para pemegang saham 

dapat menyikapi dengan tepat informasi yang dipublikasikan khususnya 

pengumuman right issue. 


