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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 2 negara yaitu Indonesia dan

Singapura dapat disimpulkan dari hasil penelitian terhadap return saham

menunjukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata

return sebelum dan rata-rata return sesudah pengumuman right issue, hal ini

terlihat dari hasil perhitungan yang telah dilakukan di Indonesia dengan 35

perusahaan yang menjadi sampel bahwa nilai thitung yang diperoleh adalah

sebesar -0,132 lebih besar dari nilai ttabel yaitu -203 atau dengan kata lain thitung

> ttabel atau -0,132 > -203 dengan signifikansi sebesar 0,895>0.05, begitu juga

hal nya penelitian yang dilakukan di beberapa perusahaan yang melakukan

right issue di Singapura dengan 35 perusahaan yang menjadi sampel bahwa

nilai thitung diperoleh sebesar -0,638 lebih besar dari nilai ttabel yaitu -203 atau

dengan kata lain thitung > ttabel atau -0,638 > -203 yang berarti H0 diterima dan Ha

ditolak hasil ini mengindikasikan bahwa pengumuman right issue tidak

memiliki kandungan informasi yang dapat meningkatkan return saham secara

signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung dengan teori sinyal yang

mengindikasikan bahwa pengumuman dalam hal ini adalah right issue

dianggap sebagai suatu sinyal oleh investor yang dapat mempengaruhi nilai

saham mereka. Dengan adanya sinyal dari perusahaan menyebabkan investor

melakukan antisipasi sebelumnya terhadap informasi right issue yang akan

dipulbikasikan.
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Sedangkan untuk Hasil penelitian terhadap expected return dan actual

return saham menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara

expected return dan actual return saham sesudah pengumuman right issue baik

itu di Indonesia maupun di Singapura. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan

yang dilakukan di Indonesia dengan signifikansi 0,850 > 0,05 dan diperoleh

nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu 0,191 < 2,03 kemudian di Singapura

dengan signifikansi 0,792 > 0,05  diperoleh nilai thitung lebih kecil dari ttabel yaitu

0,266 < 2,03 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima hasil ini mengindikasikan

bahwa pengumuman right issue memiliki kandungan informasi yang dapat

meningkatkan expected return saham maupun actual return saham sesudah

pengumuman right issue secara signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa pasar

dalam keadaan efisien artinya pasar bisa menyerap informasi yang ada dalam

kebijakan right issue sehingga harga saham berpengaruh dengan peristiwa

yang ada. Dengan demikian, maka pengumuman right issue menjadi sangat

bermanfaat yang artinya, para investor dapat menyerap secara baik atas

informasi yang dipublikasikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa di Indonesia

dan di Singapura bisa dikategorikan dalam efesiensi pasar bentuk setengah kuat

(Semi strong form).

Namun dalam perhitungan Abnormal return yang merupakan selisih

antara return aktual (actual return) dengan return yang diharapkan (expected

return) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi diterbitkan atau telah

terjadi kebocoran informasi. Selisih dari kedua return dapat berupa selisih

positif dan selisih negatif. Di Indonesia diperoleh dengan nilai signifikan
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0.858 dengan nilai thitung < ttabel yaitu 0.191 < 278 sehingga Ho ditolak dan Ha

diterima. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi

5 % tersebut membuktikan bahwa rata-rata abnormal return sebelum dan

sesudah right issue terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukan

bahwa pengumuman right issue memiliki nilai kandungan informasi yang

cukup baik untuk mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan

investasinya. Hasil ini mengindikasikan bahwa pasar dalam keadaan efisien

dan bisa di katakan bahwa di Indonesia dikategorikan dalam semi strong form.

Sementara untuk Singapura diperoleh nilai signifikan 0.966 dengan nilai t

hitung > t tabel yaitu -0.045 > -278 , sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.

Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5 %

tersebut membuktikan bahwa rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah

right issue tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dengan hasil yang

berbeda-beda yang disebabkan bahwa informasi tidak diperoleh secara baik

sehingga hasil ini mengindikasikan bahwa pasar tidak dalam keadaan efisien

dan bisa di katakan bahwa di Singapura belum bisa dikategorikan dalam semi

strong form.

Ada beberapa indikator yang perlu untuk menilai baiknya suatu

pertumbuhan pasar di suatu negara

1. Pertumbuhan kapitalisasi pasar yaitu nilai total sebuah perusahaan

berdasarkan perhitungan harga pasar saham dikalikan dengan jumlah

saham yang beredar. Dengan melihat kapitalisasi pasar berarti akan

diketahui total jumlah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan di
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dalam satu pasar. Semakin besar nilai kapitalisasi pasar semakin besar juga

daya pikat saham tsb bagi investor. Dilihat dari tingkat pertumbuhan

positif jumlah emiten ada diperingkat pertama dengan pertumbuhan 28%

sementra singapura 12%.

2. Pertumbuhan indeks dan perspektif di masa depan yang menggambarkan

kondisi pasar apakh aktif atau lesu, penting bagi investor untuk

menentukan apakah mereka menjual, menahan atau membeli satu atau

beberapa saham yang bergerak naik turun dalam hitungan detik dan

hitungan menit, dilihat dari IHSG yang dipengaruhi oleh peringkat

pertumbuhan ekonomi, poloitik dll yang menunjukkan prospek dan tren

yang positif. Disini Indonesia lebih unggul dibandingkan dengan

Singapura.

3. Tranding value yaitu suatu gambaran seberapa banyak saham yang berada

dipasar yang diperdagangkan dalam suatu waktu tertentu, manfaat dengan

melihat tranding value ini agar mengetahui bagaimana setiap aktifitas dan

prospek pasar saham menguntungkn atau tida, dengan kesimpulan dari

kapitalisasi pasar. Indonesia masih menjadi pasar modal terbaik karena

hanya mengalami rata-rata penurunan sebanyak -2%, kemudian baru

diikuti oleh Singapura dan Jerman.

4. Risk dan return yaitu resiko yang lebih besar dari pada returnnya dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: resiko suku bunga, resiko pasar,

resiko daya beli, resiko mata uang dan keadaan suatu negara.
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Aberage return yang paling tinggi diduduki oleh Indonesia (JKSE)

kemudian Jerman (DAX) dan Singapura (STI), dan tingkat resiko paling

tinggi adalh indonsia. Disini membandingkan antara tingkat pengembalian

(Average return dan Risk).

Berdasarkan indikator yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa pasar

saham terbaik saat ini adalah pasar saham Indonesia. Bahwa posisi pasar saham

Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat baik dibandikan negara-

negara pembandingnya yaitu Singapura dan Jerman. Itulah sebabnya Indonesia

sudah bisa dikategorikan Semi Strong Form dan Singapura belum bisa

dikategorikan Semi strong form.

B. Saran

Untuk melengkapi dan memperbaiki penelitian ini dimasa yang akan

datang ada beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan yaitu:

1. Bagi perusahaan di Bursa Efek Indonesia diharapkan dapat menjaga

informasi tentang pengumuman right issue sebelum disampaikan kepada

publik, sehingga tidak menimbulkan reaksi sentimen negatif sebelum

pengumuman right issue.

2. Meskupun pengumuman right issue terkadang memberikan keuntungan bagi

investor, tetapi diharapkan investor lebih teliti dan cermat dalam melakukan

investasi khususnya pada perusahaan yang melakukan pengumuman right

issue, sehingga kerugian dalam berinvestasi dapat diminimalisir.
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3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan lebih memperluas periode

pengamatan penelitian, mencoba melakukan penelitian tidak hanya di

Negara Asia seperti Singapura, tetapi juga mencoba melakukan penelitian

terhadap harga saham di Eropa, jadi kita tidak hanya mengetahui pergerakan

saham di Asia namun juga negara negara maju seperti di Eropa sehingga

perbedaan dampak dari pengumuman right issue akan terlihat lebih jelas.

4. Dan untuk perhitungan abnormal return bisa dilakukan dengan

menggunakan market model atau mean adjusted model untuk penelitian

selanjutnya.


