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Landasan Teori 

 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang akan 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal menyediakan berbagai alternatif bagi para investor selain alternatif 

investasi lainnya, seperti: menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan 

bangunan, dan sebagainya. 

 

Fungsi dari pasar modal yaitu perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara 

menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat 

umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Setelah 

jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden 

(bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemiliknya). Oleh 

karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana 

pemerataan pendapatan. 
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 Saham 

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial 

yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan menerbitkan 

saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan 

jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis – saham (efek ekuitas) 

dengan imbalan uang tunai. Masyarakat dapat membeli saham biasa di bursa efek 

via broker. Di Indonesia, pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 500 

lembar atau disebut juga dengan 1 lot. Saham pecahan (tidak bulat 500 lembar) 

bisa diperjualbelikan secara over the counter. Salah satu tujuan masyarakat untuk 

membeli saham adalah untuk mendapatkan keuntungan dengan cara: 

meningkatnya nilai kapital (caiptal gain) dan mendapatkan dividen. 

 

Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang 

saham, biasanya dilakukan satu tahun sekali. Bentuk dari dividen itu sendiri, bisa 

berupa uang tunai ataupun bentuk penambahan saham. Sedangkan capital gain, 

didapat berdasarkan selisih harga jual saham dengan harga beli. Dimana 

keuntungan didapat bila harga jual saham lebih tinggi dari harga beli saham. 

Beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan sahamnya, yaitu 

(Darmadji, 2006): 

1. Tidak Mendapatkan Dividen 

Perusahaan akan membagikan dividen jika operasinya menghasilkan 

keuntungan. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat membagikan dividen 

jika mengalami kerugian. 
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2. Capital Loss 

Dalam aktivitas perdagangan saham, investor tidak selalu mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya 

investor harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga 

beli. Dengan demikian seorang investor mengalami capital loss. 

 

Disamping risiko di atas, seorang pemegang saham juga masih dihadapkan 

dengan potensi risiko lainnya, yaitu (Lubis, 2010): 

1. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi 

Dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan 

menempati posisi lebih rendah dibanding kreditor atau pemegang obligasi 

dalam pelunasan kewajiban perusahaan. Artinya, setelah semua aset 

perusahaan tersebut dijual, terlebih dahulu akan dibagikan kepada para 

kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa, baru 

dibagikan kepada para kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih 

terdapat sisa, baru dibagikan kepada para pemegang saham. 

2. Saham di-delist di bursa 

Risiko lain yang dihadapi oleh para pemodal adalah jika saham perusahaan 

di-delist dari bursa umumnya adalah karena kinerja yang buruk misalkan 

dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami 

kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut 

selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan 

peraturan pencatatan efek di bursa. 
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3. Saham diberhentikan sementara (suspensi) 

Disamping dua risiko di atas, risiko lain yang juga mengganggu para 

investor untuk melakukan aktivitasnya adalah jika suatu saham di-suspend 

atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek, yang 

menyebabkan investor tidak dapat menjual sahamnya hingga suspensi 

tersebut dicabut. Hal tersebut dilakukan otoritas bursa jika suatu saham 

mengalami lonjakan harga yang luar biasa, suatu perusahaan dipailitkan 

oleh kreditornya, atau berbagai kondisi lain yang mengharuskan otoritas 

bursa menghentikan perdagangan saham tersebut untuk sementara sampai 

perusahaan yang bersangkutan memberikan informasi yang belum jelas 

tersebut sehingga tidak menjadi ajang spekulasi. Jika telah didapatkan 

suatu informasi yang jelas, maka suspensi atas saham tersebut dapat 

dicabut oleh bursa dan saham diperdagangkan kembali seperti semula. 

 

 Return Saham 

Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham dibedakan 

menjadi dua yaitu return realisasi dan return ekspektasi. Return realisasi (realized 

return) adalah return yang telah terjadi yang dihitung berdasarkan data historis. 

Return realisasi ini penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja 

dari perusahaan dan sebagai dasar penentuan ekspektasi dan risiko di masa 

mendatang (Jogiyanto, 2003). Return ekspektasi (expected return) merupakan 

return yang belum terjadi, return yang diharapkan di masa mendatang dan masih 

bersifat tidak pasti. Salah satu pengukuran return realisasi yang paling banyak 

digunakan adalah: 
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Rit  =     Pi.t – Pi.t – 1 

Pi.t – 1 

 

Keterangan: 

Rit = Return aktual saham perusahaan i pada waktu t 

Pit = Harga saham perusahaan i pada waktu t 

Pit – 1 = Harga saham perusahaan i sebelum waktu t. 

 

 Right Issue 

Right issue atau disingkat HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) adalah 

salah satu bentuk corporate action yang dilakukan oleh perusahaan saat hendak 

melepaskan/menjual saham ke publik (Initial Public Offering). Perusahaan 

tersebut menjual hak beli kepada publik/pemegang saham yang sudah ada, 

sehingga si pemegang hak beli tersebut pada periode yang telah ditetapkan berhak 

melakukan pembelian saham sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Hak 

tersebut diberikan dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal penawaran 

dilakukan dan jumlah yang berhak diambil seimbang dengan jumlah saham yang 

mereka miliki secara proporsional. 

 

Berhubungan dengan penerbitan saham baru tersebut terdapat beberapa alasan 

mengapa perusahaan menerbitkan right issue yaitu (Jogiyanto, 2003): 

1. Right issue merupakan solusi yang cepat untuk memperoleh dana yang 

murah dan dengan proses yang mudah dan hampir tanpa resiko. 

2. Right issue jauh lebih aman dibandingkan dengan jalan lain, baik dengan 

pinjaman langsung atau dengan penerbitan surat hutang. Dengan right 

issue, dana masuk sebagai modal sehingga tidak membebani perusahaan 
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sama sekali. Sedangkan jika dana diperoleh dari pinjaman, maka 

perusahaan harus menanggung beban bunga. 

3. Minat emiten untuk melakukan right issue didorong oleh keinginan untuk 

memanfaatkan situasi pasar modal yang dalam tahun-tahun ini 

berkembang pesat. 

4. Dengan melakukan right issue maka jumlah lembar saham akan 

bertambah dan diharapkan dengan bertambahnya jumlah lembar saham 

akan dapat meningkatkan likuiditas saham. 

 

Alasan yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan pemegang saham dalam 

emisi right biasanya adalah agar pemegang saham lama dapat mempertahankan 

haknya atas laba dan hak suara dalam perusahaan atau disebut dengan hak 

preemptive (preemptive right). Bila perusahaan menerbitkan saham baru maka 

jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan berakibat persentase 

kepemilikan pemegang saham lama akan berkurang. Hak preemptive memberi 

prioritas kepada pemegang saham yang lama untuk membeli tambahan saham 

yang baru, sehingga pemilikannya tidak berubah (Jogiyanto, 2003). Adapun 

tujuan dari hak preemptive yaitu untuk melindungi kontrol dari pemegang saham 

lama dan untuk melindungi harga saham lama dari kemorosotan. Dikarenakan 

sifatnya sebagai hak dan bukan kewajiban maka jika pemegang saham tidak ingin 

melaksanakan haknya, ia dapat menjual hak tersebut. Dengan demikian terjadilah 

perdagangan atas right. Right issue diperdagangkan seperti halnya saham namun 

perdagangan right issue mempunyai masa berlaku tertentu. 
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Beberapa ilustrasi mengenai gambaran right issue: 

a. Bila harga saham naik. 

Seorang investor, membeli bukti right dari aksi penawaran umum terbatas PT 

ABCD Tbk di pasar sekunder pada harga Rp250. Sedangkan, harga pelaksanaan 

(exercise price) saham baru adalah sebesar Rp1.500. Pada saat tanggal 

pelaksanaan, harga saham PT ABCD Tbk diasumsikan melonjak hingga Rp2.000 

per unit. Dengan bukti right yang dimilikinya investor dapat membeli saham PT 

ABCD Tbk tersebut hanya dengan membayar total sebesar Rp1.750, yaitu 

Rp1.500 (harga pelaksanaan) + Rp250 (harga right). Artinya, investor 

memperoleh keuntungan  Rp250 untuk setiap unit saham baru yang ia beli yang 

perhitungan diperoleh dari dari Rp2.000 – Rp1.750. 

 

b. Bila harga saham turun. 

Seorang investor, membeli bukti right PT ABCD Tbk di pasar sekunder pada 

harga Rp250 dengan harga pelaksanaan saham baru sebesar Rp1.500. Kemudian 

pada periode pelaksanaan, harga saham di pasar turun menjadi Rp1,250 per 

saham. Tentu saja, investor akan berpikir menukarkan bukti right yang 

dimilikinya. Namun, jika melakukannya ia harus membayar Rp1.750 (Rp1.500 

harga pelaksanaan + Rp250 harga right), atau lebih mahal daripada harga saham 

di pasar. Sementara, jika ia tidak menukarkan bukti right yang dimilikinya, ia pun 

tetap mengalami kerugian Rp250 atas harga pembelian right tersebut. Alhasil, 

pemegang saham yang tidak mengkonversi bukti right tersebut akan mengalami 

dilusi kepemilikan, atau jumlah saham yang dimiliki akan berkurang secara 

proporsional terhadap jumlah total saham yang diterbitkan perusahaan. Agar 
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investor tertarik dan berminat menggunakan haknya untuk membeli saham baru, 

biasanya emiten akan menetapkan harga jual saham baru di bawah harga pasar 

atau diskon, yang besarnya sekitar 20%-30%.  

 

c. Right issue dengan rasio. 

PT ABCD Tbk membutuhkan dana segar untuk ekspansi sebesar Rp800 miliar. 

Adapun data perusahaan sebagai berikut: jumlah total saham 100 juta lembar, 

jumlah saham baru yang akan diterbitkan 1 miliar lembar dengan harga 

penawaran Rp800 per saham. Right issue dilakukan dengan perbandingan 1 : 10 

yang berarti pemegang satu saham lama berhak membeli 10 saham baru. Dengan 

perbandingan seperti itu, jika investor memiliki 1 lot saham, maka ia dituntut 

untuk menebus 10 lot saham baru. Jika investor memiliki 2 lot, ia harus 

mengeksekusi 20 lot saham, begitu seterusnya. Investor minimal harus membeli 

10 lot saham. Dengan harga Rp800 per lembar, maka untuk menebus 10 lot 

saham, investor harus mengeluarkan uang Rp4 juta, begitu seterusnya. Dan jika 

investor memiliki 20 lot saham, jika tidak ingin terdilusi, ia harus mengeluarkan 

uang Rp80 juta untuk membeli saham baru sebanyak 200 lot. Rasio seperti 

ilustrasi di atas relatif tidak menimbulkan masalah bagi investor kecuali masalah 

ketersediaan dana. Jika investor tidak mau terdilusi, ia harus membeli saham baru 

yang ditawarkan. Investor bisa membatasi pembelian saham baru sesuai dengan 

dana yang dimiliki. Yang agak merepotkan jika rasionya tanggung, misalnya 5 : 2, 

artinya lima saham lama berhak membeli dua saham baru. Dengan perbandingan 

seperti itu investor hampir dipastikan akan mengalami dilusi (meskipun kecil) 

karena tidak bisa membeli saham baru sesuai dengan satu satuan lot. 
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 Design Penelitian 

Penelitian ini merupakan event study (studi peristiwa), yaitu studi yang 

mempelajari transaksi terhadap suatu peristiwa (event) yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Peristiwa yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah pengumuman right issue yang selanjutnya diamati dampak 

peristiwa tersebut terhadap perubahan harga saham yang berdampak pula pada 

return saham. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang melakukan right issue selama 

periode pengamatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Gambar 1 

 

 Pengembangan Hipotesis 

Penelitian yang dilakukan oleh Widayati (2006), menyimpulkan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan dari right issue terhadap harga saham sebelum 

dan setelah adanya right issue. Dari hasil analisis terdapat nilai korelasi antara 

harga saham sebelum dan setelah right issue sebesar 0,381, nilai ini berarti 

hubungan (korelasi) antara harga saham sebelum dan setelah right issue sangat 

lemah. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bastian (2008), menyimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan dari right issue terhadap harga saham sebelum 

dan setelah adanya right issue. Dari hasil analisis terdapat nilai korelasi antara 

harga saham sebelum dan setelah right issue sebesar 0,966, nilai ini berarti 

terdapat hubungan yang kuat antara kegiatan right issue terhadap harga saham. 

 

Sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

Ha1: Harga saham setelah right issue berbeda secara signifikan dengan harga 

saham sebelum right issue. 

Ha2: Return saham setelah right issue berbeda secara signifikan dengan return 

saham sebelum right issue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


