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ABSTRAKSI 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh harga teoritis 

right issue terhadap harga pasar ex-right nya pada kasus right issue yang 

dilakukan emiten perbankan rekapitalisasi. Apabila harga teoritis tidak 

berpengaruh (atau pengaruhnya lemah) terhadap harga pasar ex-right nya, maka 

emiten dalam melakukan right issue tidak perlu memperhatikan perhitungan harga 

teoritisnya (mungkin perlu lebih menekankan pada waktu I timing yang tepat 

sehingga menimbulkan sentimen positif investor terhadap right issue tersebut). 

Sebaliknya apabila harga teoritis right issue berpengaruh kuat terhadap harga 

pasar ex-right nya maka emiten perlu memperhatikan perhitungan harga teoritis 

terutama faktor-faktor di dalam harga teoritis itu sendiri yang bisa secara langsung 

ditentukan oleh cmiten seperti rasio right issue dan harga eksekusi right. 

Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui bagaimana potensi pendapatan 

yang diperoleh investor dari right issue yang dilakukan emiten perbankan 

rekapitalisasi tersebut ? Apakah benar merugikan investor dan hanya berorientasi 

pada kepentingan emiten semata ? 

Dari hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana, 

ternyata harga teoritis right issue berpengaruh kuat terhadap harga pasar ex-right 

nya. DaTi sudut pandang investor sendiri, secara umum right issue tersebut dapat 

dikatakan memberi potensi pendapatan yang positif (menguntungkan) bagi 

investor. 
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