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ABSTRAK

Sucipto, 2012; Analisis Kinerja Saham Jangka Panjang Setelah Seasoned 
Equity Offering Pada Perusahaan yang Terdaftar di Pasar Modal Indonesia Pada 
Tahun 2006-2007. Tim Pembimbing: Dr. Suherman, SE.,M.si, Dra. Umi 
Mardiyati, M.si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja jangka 
panjang saham perusahaan yang melakukan seasoned equity offering pada 
perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan 
metode perhitungan cumulative abnormal return (CAR) dan buy-and-hold 
abnormal return (BHAR) secara equally-weighted dan 3 (tiga) benchmark sebagai 
pengkoreksi (adjusted) yaitu indeks pasar (IHSG), indeks sektoral, dan macthing 
firm. Underperformance ditemukan pada hampir semua metode perhitungan dan 
benchmark dalam jangka panjang (3 tahun), yang ditunjukkan dengan hasil tes 
statistik yang signifikan. Penelitian ini juga mengevaluasi kinerja saham pasca 
seasoned equity offering berdasarkan kategori, yaitu: sektor keuangan dan Non-
keuangan, dan ukuran perusahaan. Dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa 
perusahaan dengan sektor financial bekinerja lebih baik jika dibandingkan dengan 
perusahaan Non-financial dan untuk ukuran perusahaan (firm size) didapatkan 
hasil yang tidak seragam, dimana dengan metode perhitungan CAR perusahaan 
dengan ukuran besar berkinerja lebih buruk dibandingkan dengan perusahaan 
medium dan kecil. Sedangkan dengan metode BHAR didapatkan hasil bahwa 
perusahaan dengan ukuran sedang berkinerja lebih buruk jika dibandingkan 
dengan perusahaan besar dan kecil. 

Kata kunci: Abnormal Return, CAR, BHAR, underperformance.
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ABSTRACT

Sucipto, 2012; Analysis of Long-Term Stock Performance After Seasoned 
Equity Offering in Companies Listed on the Indonesian Capital Market in 2006-
2007. Advisory Team: Dr. Suherman, SE.,M.si, Dra. Umi Mardiyati, M.si.

This study aims to analyze and evaluate the long-term performance of company 
stock that does seasoned equity offering in companies listed on the Indonesia 
capital market. This study uses a method cumulative abnormal return (CAR) and 
buy-and-hold abnormal return (BHAR) and both calculation as equally-weighted 
method and 3 (three) benchmarks used for correcting (adjusted) they are: market 
index (IHSG), the sectoral index, and macthing firm . Underperformance is found 
in almost all methods of calculation and benchmark in the long term (3 years), as 
indicated by the statistically significant test results. This study also evaluates the 
performance of stocks after seasoned equity offering by categories, namely: the 
financial sector and non-financial, and company size. From the calculation results 
showed that companies with the financial sector performance better than non-
financial companies and and for firm size (company size) obtained results that are 
not uniform, where the method of CAR used, firm with large size performance
worse compared to medium and small firm. While method of BHAR used showed 
that firms with medium-size worse performance when compared with large and 
small firm.

Key words: Abnormal Return, BHAR, CAR, Underperdormance
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