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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data, hipotesis yang telah telah diuji dan hasil 

penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Gambaran Right Issue pada perusahaan yang terdaftar di BEI Tahun 

2011, jumlah emiten yang mengeluarkan right issue sebanyak 15 

perusahaan. Pengumuman right issue yang dikeluarkan oleh para 

emiten kurang mendapat reaksi dari pasar sehingga tidak terjadi 

perubahan harga pasar. Hal ini disebabkan oleh masa berlaku rata-rata 

yang diberikan oleh para emiten yang mengeluarkan kebijakan right 

issue cenderung singkat.  

2. Gambaran perubahan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di 

BEI Tahun 2011, sebagian besar emiten yang melakukan pengumuman 

right issue mendapatkan respon negatif dari pasar, hal ini dikarenakan 

sebagian besar emiten mengalami penurunan harga saham. Respon 

negatif tersebut terjadi karena informasi yang diterima oleh pasar 

mengenai pengumuman right issue tersebut adalah informasi yang 

buruk, misalnya emiten melakukan right issue bertujuan untuk 

menutupi kekurangan modal. 

3. Tidak terjadi perubahan harga saham sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue dikarenakan pengumuman right issue yang 
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dikeluarkan oleh emiten tidak langsung mendapat respon dari pasar, 

baik respon positif maupun respon negatif. Hal ini terjadi karena 

banyak para investor yang masih mengumpulkan informasi tentang 

pengumuman right issue tersebut. 

5.2 Rekomendasi  

Dari kesimpulan yang telah diuraikan, maka rekomendasi yang diajukan 

penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pengumuman right issue dilakukan oleh para emiten tentunya bertujuan 

untuk menambah modal kerja perusahaan. Namun disisi lain right issue 

mengandung biaya untuk mencetak saham baru bertambah, mengeluarkan 

biaya untuk membuat pertemuan antara manajemen perusahaan dan dewan 

komisaris serta harus membayarkan deviden. Pihak manajemen disarankan 

menambah jangka waktu pengumuman right issue agar dapat lebih lama 

dan dapat membuat para investor leluasa dalam mengambil keputusannya. 

2. Penurunan harga saham yang terjadi menunjukkan bahwa informasi yang 

diterima oleh pasar adalah informasi yang negatif. Emiten yang akan 

mengeluarkan right issue sebaiknya memberikan informasi yang akurat 

tentang tujuan pengumuman right issue akan dilakukan. 

3. Tidak terjadinya perubahan harga ini diakibatkan oleh tidak adanya respon 

pasar secara langsung. Pihak emiten yang akan mengeluarkan right issue 

sebaiknya memberikan informasi secara akurat kepada para investor agar 

investor dapat cepat merespon dan mengambil keputusannya atas 

pengumuman right issue yang ada. 
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4. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan datang 

untuk dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan memperbanyak 

sampel penelitian dan memperpanjang periode pengamatan. Selain itu 

juga, akan lebih baik jika penelitian mengenai right issue ini tidak hanya 

melihat dari sisi harga saham saja, tetapi juga volume perdagangan saham, 

performa kinerja keuangan emiten setelah right issue. Hal ini dimaksudkan 

untuk mengetahui kondisi kinerja perusahaan sebelum dan sesudah right 

issue sehingga dapat memberikan informasi yang lebih akurat, baik untuk 

perusahaan itu sendiri ataupun untuk investor. 

 

 

 


