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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di BEI 

dan melakukan seasoned equity offerings melalui mekanisme right issue 

selama periode 2012-2013. 

 

3.2 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

tercatat dan diperdagangkan di BEI selama periode 2012-2013, berturut-

turut 463-486. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pada 

kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Semua emiten BEI yang melakukan right issue dalam periode tahun 

2012-2013.  Untuk kriterion ini terdapat 41 perusahaan. 

2. Laporan keuangan perusahaan selama tiga tahun berturut-turut setelah 

tahun pengumuman right issue lengkap dan dapat diakses untuk diolah 

lebih lanjut. Untuk ini terdapat tiga perusahaan yang tidak memenuhi 

kriterion.  
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3. Selama 90 hari periode jendela tidak bersamaan dengan aksi korporasi 

lainnya yang dapat mempengaruhi harga saham atau confounding effect 

(misalnya : cash devidend, stock devidend, stock split, dan lain-lain). 

Untuk ini terdapat lima perusahaan yang tidak memenuhi kriterion. 

Berdasarkan kriteria di atas, perusahaan yang memenuhi persyaratan 

sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 33 perusahaan. 

Tabel 3.1 Penentuan Sampel Penelitian 

 2012 2013 

Populasi: Emiten BEI 463 486 

Tidak melakukan right 

issue 

(440) (468) 

Data tidak terakses (1) (2) 

Melakukan aksi korporasi 

lainnya 

(3) (2) 

Memenuhi kriteria sampel 19 14 

Sampel akhir 33 

Sumber : Data yang sudah diolah 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan antara lain : 

1) Kode perusahaan dan tanggal pengumuman right issue periode 

2012-2013 
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2) Data Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harian dan harga 

saham penutupan harian selama periode jendela (window 

period). Periode jendela dalam penelitian ini adalah 90 hari yaitu 

60 hari sebelum sampai dengan 30 hari setelah pengumuman 

right issue. 

3) Data laporan keuangan selama tiga tahun setelah pengumuman 

right issue. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari website resmi 

BEI yaitu www.idx.co.id dan dari www.yahoofinance.com serta 

www.sahamok.com sebagai pendukung. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data 

historis IHSG, data historis harga saham penutupan, serta data 

laporan keuangan untuk dilakukan pengolahan kembali. 

 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Uji Normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah data kesalahan 

(error) atau gangguan (disturbance) pada model regresi terdistribusi 

atau tidak terdistribusi secara normal. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam uji normalitas data adalah: 

http://www.idx.co.id/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.sahamok.com/
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1) Perumusan hipotesis 

H0 : data terdistribusi normal 

Ha : data tidak terdistribusi normal 

2) Penentuan α atau tingkat signifikansi 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau level of 

significance tertentu, misal, sebesar 5%. 

3) Penentuan kriteria pengujian 

H0: data terdistribusi normal, diterima jika p-value > α  

H0: data terdistribusi normal, ditolak jika p-value < α  

3.4.2 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah kesalahan 

(error) atau  gangguan (disturbance) pada model regresi berkorelasi 

antara satu periode pengamatan dengan periode pengamatan 

sebelumnya. Penelitian ini menggunakan Uji Run untuk menguji 

autokorelasi di antara kesalahan (error) atau  gangguan 

(disturbance). Uji Run menilai jika data menunjukkan pola yang 

bersifat random maka tidak terdapat autokorelasi di antara kesalahan 

(error) atau  gangguan (disturbance). Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam uji Run adalah: 

1) Perumusan hipotesis 

H0 : data random 

Ha : data tidak random 

2) Penentuan α atau tingkat signifikansi 
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Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau level of 

significance tertentu, misal, sebesar 5%. 

3) Penentuan kriteria pengujian 

H0: data random, diterima jika p-value > α 

H0:  data random, ditolak jika p-value < α 

3.4.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat varian residual yang berbeda antara satu pengamatan 

dengan pengamatan lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dilakukan menggunakan uji White. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam uji White adalah: 

1) Perumusan hipotesis 

H0 : tidak terdapat heteroskedastisitas 

Ha : terdapat heteroskedastisitas 

2) Penentuan α atau tingkat signifikansi 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi atau level of 

significance tertentu, misal, sebesar 5%. 

3) Penentuan kriteria pengujian 

H0: tidak terdapat heteroskedastisitas, diterima jika p-value > α 

H0: tidak terdapat heteroskedastisitas,    ditolak jika p-value < α  

3.4.4 Uji t Satu Sampel (One Sample T-Test) 

Uji t satu sampel dilakukan untuk mengetahui rata-rata dari 

suatu sampel tunggal terhadap suatu nilai acuan. Uji t satu sampel 
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digunakan untuk mengetahui rata-rata average abnormal return pada 

periode jendela dan return on assets selama tiga tahun setelah 

pengumuman right issue. Uji t satu sampel yang digunakan adalah 

hipotesis dua arah (two tailed) untuk mengetahui apakah nilai rata-

rata sampel tunggal sama dengan (=) nilai acuan atau tidak sama 

dengan (≠) nilai acuan. Uji t satu sampel memiliki kriteria yaitu: 

1. H0: pengamatan berasal dari populasi yang sama, ditolak bila t 

hitung > t tabel 

2. H0: pengamatan berasal dari populasi yang sama, diterima bila t 

hitung < t tabel 

3.4.5 Regresi  

Regesi dilakukan untuk mengukur pengaruh variabel 

independen terhadap suatu variabel dependen berdasarkan estimasi 

koefisien regresi variabel independen. Dalam penelitian ini analisis 

regresi digunakan untuk melihat pengaruh rasio market to book value 

terhadap average abnormal return sekitar pengumuman right issue 

dan rasio return on asset. Model-model regresi linier kwadrat terkecil 

biasa atau ordinary least square (OLS) dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Average Abnormal Return = 𝛽0 + 𝛽1 Market to Book Value + e 

2. Net income = 𝛽0 + 𝛽1 Market to Book Value + e 

3. Cash Flow = 𝛽0 + 𝛽1 Market to Book Value + e 
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4. Earning Before Interest and Tax = 𝛽0 + 𝛽1 Market to Book Value 

+ e 

Pengujian hipotesis mengenai koefisien regresi variabel-variabel 

independen dalam model-model regresi di atas menggunakan uji t 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. H0: βi=0, ditolak bila t hitung > t tabel 

2. H0: βi=0, diterima bila t hitung < t tabel 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

H1 : Pasar bereaksi negatif sekitar pengumuman right issue 

H0 = Pasar bereaksi positif sekitar pengumuman right issue 

H1 = Pasar bereaksi negatif sekitar pengumuman right issue 

Langkah-langkah pengujian hipotesis pertama : 

1) Mencari abnormal return dengan menggunakan market adjusted model 

untuk mencari return ekspektasi selama 60 hari sebelum sampai 30 hari 

setelah right issue untuk setiap sekuritas. 

2) Melakukan penghitungan average abnormal return selama 60 hari 

sebelum sampai 30 hari setelah right issue untuk setiap sekuritas. 

3) Melakukan uji T satu sampel pada periode jendela yaitu 60 hari sebelum 

sampai satu hari sebelum right issue, hari H dan satu hari setelah right 

issue, dua hari setelah sampai 30 hari setelah right issue, dan hari H 

sampai 30 hari setelah right issue. 
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H2 : Return on assets menurun setelah perusahaan melakukan right issue 

H0 = Return on assets meningkat setelah perusahaan melakukan right issue 

H1 = Return on assets menurun setelah perusahaan melakukan right issue 

Langkah-langkah pengujian hipotesis kedua : 

1) Melakukan penghitungan return on assets selama tiga tahun setelah 

right issue untuk setiap sekuritas. 

2) Mencari pertumbuhan return on assets dari tahun pengumuman sampai 

tiga tahun setelah right issue dengan melakukan perhitungan aritmatik 

sehingga mendapatkan median untuk dilakukan uji T satu sampel. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan return on assets secara 

keseluruhan.  

H3 : Market to book value berpengaruh terhadap average abnormal return 

H0 = Market to book value tidak berpengaruh terhadap average abnormal 

return 

H1 = Market to book value berpengaruh terhadap average abnormal return 

Langkah-langkah pengujian hipotesis ketiga : 

1) Melakukan penghitungan average abnormal return pada hari H dan satu 

hari setelah pengumuman right issue untuk setiap sekuritas. 

2) Melakukan penghitungan market to book value pada hari H dan satu hari 

setelah pengumuman right issue untuk setiap sekuritas. 
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3) Melakukan regresi antara market to book value sebagai variabel 

independen dan average abnormal return sebagai variabel dependen. 

H4 : Market to book value berpengaruh terhadap return on assets 

H0 = Market to book value tidak berpengaruh terhadap return on assets 

H1 = Market to book value berpengaruh terhadap return on assets 

Langkah-langkah pengujian hipotesis keempat : 

1) Melakukan penghitungan abnormal return on assets pada masing-

masing tahun selama tiga tahun setelah pengumuman right issue untuk 

setiap sekuritas. Abnormal return on assets diperoleh dari selisih return 

on assets setiap sekuritas dengan median masing-masing tahun. 

Kemudian abnormal return on assets yang telah diperoleh diakumulasi 

untuk mendapatkan cumulative abnormal return on assets. 

2) Melakukan penghitungan market to book value pada hari H dan satu hari 

setelah pengumuman right issue untuk setiap sekuritas. 

3) Melakukan regresi antara market to book value sebagai variabel 

independen dan cumulative abnormal return on assets sebagai variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 


