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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bennaksud untuk mengetahui kinetja saham-saham perusahaan 
yang melalrukan seasoned equity ojJi.'17ng pada periode Januari 19% sampai April 
2001. Kinerja saham-saham perusahaan diul.."Ul" selama tiga puluh enam bulan 
diperdagangkan di pasar sekunder pasco sea.wned equity offering. Selain itu juga 
diteliti lwbungan salah satu fuktor yang dipeJkirnk:in berpengamh terhadap killeIja 
saham perusahaan yaitu nilai kapitalisasi dengan membagi 54 pemsahaan yang 
merupakan sampel penelitian kedalam liga portofolio berdasarkan nilai kapitalisasi 
pasar pasco .'II!ruoned equity offering yaitu tinggi, sedang dan rendah. 

Hasil uji t terhadap rata-rata pendapatan saham dari perusahaan-pemsahaan 
yang melak-ukan seasoned equity offering periode Januari 19%-April 2001 secara 
keseluruhan tidal menunjukkan 'ldanya penunman yang signifIkan pada kineIja 
jangka panjang yaitu se1ama 36 bulan. Pola yang teIjadi adalah trend yang naik turon 
untuk kineIja jangka pendek yaitu l,.ineIja selama tiga bulan saham diperdagangkan 
dipasar sekunder. Trend ini masih tetap berlanjut untuk l,.inetja jangl,.a pmuang baik 
enam bulan, satu tahlm maupun tiga 1.1hun perdagangau. fu.m-rata pend.1patan 
abnonnal k'LT1lUlatif menunjukkan bahwa l,.ineIja jangka pendek terns mengaIami 
penurunan, sedangkan killeIja jangka panjang mengalami trend naik dan turn.!l. 

Pengamatan berdasaJkan pada keiornpok dengan nilai kapitaiisasJ. IX's.::;; 
seasoned equity offering, yaitu l,.elompol,. dengan mlai kapiialisasi lingg], sedang dr~'} 
rendah menunjukkan bahwa l,.eJompok dengan ni!ai kapitalisasi tinggi mengalaJI'j 
penurunan kineIja dalam jangka pendek, scdangkan kaluo kelompok iainnya 
mengalami trend y..-mg nail,. turon ILT1tuk l,.ineIja jangka pendek. Untuk kineIja jangka 
[XIDjang ketiga l,.elompol,. ter.:;ebut mengalami trend yang mille tunm. Penurunan 
kinerja jangka pendek dapat dipandang sebagai rcspon negatif dari para lm'estor 
terhadap penerbitan right issue yang dilakukan oleb perusahaan, selain iru juga 
menunjukkan bahwa in\iestasi dipasar modal dalam jangka pendek al,.an memperoleh 
kerugian, sedangkan dalam jangka panjang dengan adanya trend yang nui}; turon 
menunjukkan bah"""8 investasi pada pasar modal memiliki resiko tinggi. 

Penelitian ini tidalc mencmukan adanya pesbedaan kinerja yang signifIkan 
antnrn ma~ing-masing kelompok berdasarkan nilai kapitalisasL.'}ya pasca seasoned 
equi/y offering. 
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