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JUDUL: 

 ANALISIS KINERJA SAHAM PERUSAHAAN DI BURSA EFEK 

INDONESIA YANG MELAKUKAN RIGHT ISSUE. 

 

ISI: 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

kinerja saham dalam peristiwa right issue terhadap return saham yang di ukur 

dengan melihat abnormal return perusahaan yang go public. Untuk menguji 

pengaruh penerbitan right issue terhadap likuiditas saham yang dilihat dari jumlah 

aktifitas volume perdagangan saham perusahaan yang go public. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebesar 389 

perusahaan. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel dengan kriteria perusahaan yang melakukan right issue 

selama tahun 2004-2005, berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan maka 

didapat 35 perusahaan. Periode yang digunakan adalah lima tahun dengan asumsi 

right issue adalah kebijakan strategis yang dampaknya baru bisa dirasakan dalam 

jangka panjang. Waktu lima tahun diperkirakan cukup dalam menilai dampak 

positif atau negatif dari right issue tersebut. 

Hasil penelitian membuktikan hasil penelitian jangka pendek terdapat 

AAR signifikan disekitar peristiwa right issue, yaitu dua dan satu hari sebelum (t-

2 dan t-1), t0 dan terdapat delapan hari AAR signifikan sesudah pengumuman. 

Terdapat CAAR signifikan disekitar peristiwa right issue, yaitu tiga hari sebelum 

(t-3), t0 dan t+1 dan t+3 sesudah pengumuman. Besar kemungkinan juga terdapat 

kebocoran informasi yang terjadi dalam pelaksanaan right issue tersebut yang 

hasilnya investor memutuskan membeli saham-saham yang melakukan right 

issue. Hasil penelitian jangka panjang ini menunjukkan empat bulan bernilai 

negatif dan tiga bulan bernilai positif.  
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