
ABSTRAK 

 

Kebijakan perusahaan dalam penerbitasn saham baru adalah upaya untuk 
menghemat biaya emisi serta untuk menambah jumlah yang beredar. Dengan 
penerbitan saham baru akan ada penambahan kapitalisasi pasar. Secara umum 
penambahan jumlah lembar saham di pasar akan mendorong frekuensi 
perdagangan saham. Selain itu dalam right issue perusahaan akan menerbitkan 
prospektus yang bertuuan untuk memberikan informasi penting kepada pelaku 
pasar, sehingga dapat mendorong fluktuasi harga saham, dan kenaikan return 
saham.  

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis abnormal return harga 
saham (return) dan volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman 
penawaran saham baru. Pembuktian dilakukan dengan menganalisis signifikansi 
residual baik untuk return saham mapun volume perdagangan. Selain itu 
pengujian dilakukan dengan menguji beda abnormal return return maupun 
volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman right issue. Sampel 
penelitian diambil dari perusahaan-perusahaan yang melakukan aksi korporasi 
dengan penerbitan saham baru, pada tahun 2008-2009. Total ukuran sampel 
penelitian ini sebanyak 31 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Teknik analisa menggunakan uji t (pada data berdistribusi normal) dan wilcoxon 
signed rank test (pada data berdistribusi tidak normal). 

Hasil kesimpulan pada pengujian data volume perdagangan, di dapatkan 
kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan volume perdagangan 
sebelum dan sesudah pengumuman right issue pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Namun hasil analisis menunjukkan terdapat peningkatan 
volume perdagangan yang ditunjukkan dengan peningkatan return volume relatif 
atas volume ekspektasi yang signifikan sebelum pengumuman kebijakan langkah 
korporasi untuk menerbitkan saham baru, khususnya satu minggu sebelum hari 
pengumuman.  

Hasil pengujian pada abnormal return return juga di dapatkan kesimpulan 
tidak terdapat perbedaan signifikan abnormal return perdagangan saham sebelum 
dan sesudah pengumuman kebijakan right issue pada perusahaan yang terdaftar di 
kelompok perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Tidak terdapat perbedaan 
signifikan sebelum dan sesudah pengumuman terhadap abnormal return harga 
saham, akan tetapi ada peningkatan abnormal return residual antara return saham 
individual dengan return ekspetasi pada hari sebelum pengumuman harga saham 
dan sesudah penguman. Pada periode satu minggu sebelum pengumuman terjadi 
peningkatan abnormal return, dan dua hari setelah pengumuman. 
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