
50 

 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1  Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada emiten BEI yang melakukan right 

issue pada periode tahun 2012-2013. Penelitian ini menggunakan 33 dari 

41 perusahaan yang melakukan right issue sebagai sampel. Berikut 

tabulasi sampel menurut sektor industrinya: 

Tabel 4.1 Sampel Berdasarkan Sektor  

No Sektor 
Jumlah 

Perusahaan 
Persentase 

1 Keuangan 14 42,4% 

2 Perdagangan, Jasa dan Investasi 6 18,2% 

3 Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi 
4 12,1% 

4 Properti, Real Estat dan 

Konstruksi Bangunan 
4 12,1% 

5 Pertambangan 3 9,1% 

6 Aneka Industri 2 6,1% 

Total 33 100% 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa sampel penelitian ini 

mayoritas dari sektor keuangan (42,4% dari n = 33), diikuti oleh sampel dari 

sektor perdagangan, jasa dan investasi (18,2%). Selebihnya adalah sampel 

dari empat sektor yaitu infrastruktur, utilitas dan transportasi serta properti, 
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real estat dan konstruksi bangunan (masing-masing 12,1%), pertambangan 

(9,1%) dan aneka industri (6,1%) dari total 33 sampel. 

4.2  Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menguji empat hipotesis yaitu (1) reaksi pasar yang 

negatif sekitar pengumuman right issue, (2) penurunan return on assets 

setelah perusahaan melakukan right issue, (3) pengaruh market to book 

value terhadap average abnormal return, (4) pengaruh market to book value 

terhadap return on assets. Pengujian pertama dan kedua menggunakan uji-t 

satu sampel. Sedangkan pengujian ketiga dan keempat menggunakan 

regresi dengan uji asumsi klasik sebagai prasyarat. 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Berikut merupakan tabel hasil statistik deskriptif untuk 

masing-masing variabel pada penelitian ini, yaitu average abnormal 

return, pengukuran return on assets, pertumbuhan dari return on 

assets, dan market to book value. 
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Tabel 4.2 Statistik Deskriptif  

Variabel N Minimum Maksimum Mean 

AAR t-60, t-1 1980 -0,26020 0,34297 0,00377 

AAR t0 33 -0,31929 0,03504 -0,04330 

AAR t0, t+1 66 -0,31929 0,09652 -0,02821 

AAR t+2, t+30 957 -0,26927 0,33354 0,00110 

AAR t0, t+30 1023 -0,31929 0,33354 -0,00079 

NI/TA 33 -0,24105 0,38877 0,01799 

CF/TA 33 -0,18606 0,46788 0,02952 

EBIT/TA 33 -0,13473 0,45787 0,02721 

Growth NI/TA 33 -1,89909 0,75301 -0,23581 

Growth CF/TA 33 -2,09426 2,68539 -0,36332 

Growth EBIT/TA 33 -5,44105 0,64883 -0,41069 

MBV  33 0,35088 6,44292 1,40541 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Hasil statistik deskriptif dari average abnormal return 

(selanjutnya AAR) menunjukkan bahwa pengumuman right issue 

menimbulkan reaksi negatif pada t0 dan t+1. Hal ini ditunjukkan 

oleh mean dari AAR yang bernilai negatif yaitu pada t0 sebesar -

0,04330, t0 sampai dengan t+1 sebesar -0,02821. Pada t0 sampai 

dengan t+30 juga menunjukkan mean negatif sebesar -0,00079. 

Sedangkan t-60 sampai dengan t-1 atau 60 hari (dua bulan) sebelum 

pengumuman right issue, mean dari AAR bernilai positif sebesar 

0,00377 dan t+2 sampai dengan t+30 atau satu bulan setelah 

pengumuman right issue mean dari AAR kembali bernilai positif.  



53 

 

Return on assets diukur menggunakan akumulasi  net income, 

cash flow, dan earning before interest and tax (EBIT), masing-

masing dibagi dengan total assets, selama tiga tahun setelah 

pengumuman right issue. Dapat dilihat pada tabel 4.2 di atas bahwa 

pengukuran return on assets dengan net income, cash flow dan EBIT 

mengasilkan mean yang positif. Hal ini berarti perusahaan 

menghasilkan laba dan pengelolaan arus kas operasional yang cukup 

baik. Pengukuran return on assets dengan net income menghasilkan 

nilai minimum sebesar -0,24105 diperoleh dari PT. Weha 

Transportasi Indonesia, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,38877 

diperoleh dari PT. Rukun Raharja, Tbk. Pengukuran return on assets 

dengan cash flow mengasilkan nilai minimum sebesar -0,18606 

diperoleh dari PT. Trimegah Securities, Tbk. Sedangkan nilai 

maksimum sebesar 0,46788 diperoleh dari PT. Samindo Resource, 

Tbk. Pengukuran return on assets dengan EBIT menghasilkan nilai 

minimum sebesar -0,13473 diperoleh dari PT. Bank Pembangunan 

Daerah Banten, Tbk dan nilai maksimum sebesar 0,45787 diperoleh 

dari PT. Samindo Resource, Tbk.  

Pertumbuhan return on assets atau variabel growth juga 

menggunakan akumulasi selama 3 tahun setelah pengumuman right 

issue terdiri dari net income, cash flow, dan earning before interest 

and tax (EBIT), masing-masing dibagi dengan total assets. Pada 

ketiga variabel menunjukkan mean yang bernilai negatif yaitu 
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growth NI sebesar -0,23581, growth CF sebesar -0,36332, dan 

growth EBIT sebesar -0,41069. Hal ini dapat mengindikasikan 

bahwa pertumbuhan perputaran aset atas laba dan arus kas bernilai 

negatif atau mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut 

setelah right issue. 

Variabel market to book value dari 33 perusahaan menunjukkan 

mean yang positif sebesar 1,40541 dengan nilai minimum sebesar 

0,35088 diperoleh dari PT. Rukun Raharja, Tbk dan nilai maksimum 

sebesar 6,44292 diperoleh dari PT. Hero Supermarket, Tbk. Hasil 

dari market to book value yang semakin tinggi berarti penilaian 

pasar terhadap nilai buku perusahaan juga semakin tinggi. Dalam 

penelitian ini market to book value digunakan untuk mengetahui 

valuasi pasar terhadap nilai aset perusahaan. Market to book value 

yang tinggi menunjukkan adanya peluang investasi positif yang 

melimpah, sedangkan market to book value yang rendah berarti 

perusahaan melakukan penahanan aset (Kabir & Roosenboom, 

2003). 

 

4.2.2 Pengujian Hipotesis 

H1  : Pasar bereaksi negatif sekitar pengumuman right issue. 

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk melihat signifikansi 

average abnormal return pada periode jendela. Berikut hasil 

pengujian hipotesis menggunakan uji-t satu sampel: 
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Tabel 4.3 Hasil Pengujian Average Abnormal Return 

Periode Jendela t hitung p-value 

t-60, t-1 3,512 0,0005 *** 

t0 -2,939 0,0061 *** 

t0, t+1 -3,370 0,0013 *** 

t+2, t+30 0,741 0,4586 

t0, t+30 -0,524 0,6005 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Hasil pengujian menggunakan uji-t dua sisi dengan tingkat 

signifikansi α = 1% pada t-60 sampai dengan t-1 menunjukkan 3,512 

> 2,578 atau 0,0005 < 0,01 yaitu t hitung > t tabel atau nilai 

signifikansi < 0,01 yang berarti bahwa terdapat average abnormal 

return yang signifikan dan bernilai positif. Pada periode 

pengumuman yaitu pada t0 menghasilkan -2,939 > 2,738 atau 

0,0061 < 0,01 yang berarti t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 

0,01. Hal ini menunjukkan adanya average abnormal return yang 

signifikan dan memiliki nilai negatif. Pada t0 sampai dengan t+1 

juga menghasilkan average abnormal return yang signifikan dan 

bernilai negatif dengan hasil -3,370 > 2,654 atau 0,0013 < 0,01 yang 

berarti t hitung > t tabel atau nilai signifikansi < 0,01. Sedangkan 

pada t+2 sampai dengan t+30 dan t0 sampai dengan t+30 

menunjukkan t hitung < t tabel atau nilai signifikansi > 0,01 atau 

hasil yang tidak signifikan.  

Dari hasil pengujian pada periode jendela selama 90 hari 

dapat disimpulkan bahwa sebelum pengumuman right issue pasar 



56 

 

menilai perusahaan dalam keadaan yang baik. Hal ini karena adanya 

kencenderungan sebelum menerbitkan saham baru perusahaan 

memiliki harga saham yang overvalued. Pada saat pengumuman 

right issue hingga satu hari setelah pengumuman terjadi penurunan 

harga saham yang berarti menunjukkan reaksi pasar yang negatif. 

Selaras dengan teori sinyal bahwa pasar menangkap right issue 

sebagai suatu sinyal yang negatif dan informasi yang badnews. Hal 

ini menunjukkan bahwa pasar menduga dana yang didapatkan 

melalui mekanisme right issue digunakan secara tidak 

menguntungkan. Respon negatif yang diberikan pasar pada saat 

pengumuman right issue adalah dengan menurunnya harga saham 

yang dapat dilihat dari adanya average abnormal return yang 

negatif.   

 

H2  : Return on assets menurun setelah perusahaan 

melakukan right issue 

Berikut merupakan tabel hasil pengujian hipotesis kedua 

menggunakan uji-t satu sampel (dengan tingkat keyakinan sebesar 

95%) untuk melihat signifikansi pertumbuhan return on assets 

perusahaan selama tiga tahun setelah pengumuman right issue: 
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Tabel 4.4 Hasil Pengujian Pertumbuhan Return On Assets  

Pengukuran t hitung p-value 

Net Income/Total Assets -2,575 0,0148** 

Cash Flow/Total Assets -2,109 0,0428** 

EBIT/Total Assets -2,160 0,0384** 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Pengujian menggunakan uji-t dua sisi pada pengukuran 

return on assets dengan net income didapatkan t tabel sebesar 2,037. 

Hasil pengujian diperoleh -2,575 > 2,037 atau 0,0148 < 0,05 yaitu t 

hitung > t tabel atau p-value < 0,05 dengan nilai negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi penurunan yang signifikan.  

Pada pengukuran return on assets menggunakan cash flow 

diperoleh -2,109 >  2,037 atau 0,0428 < 0,05 yaitu t hitung > t tabel 

atau p-value < 0,05 dengan nilai negatif. Hal ini berarti bahwa cash 

flow mengalami penurunan yang signifikan.  

Serta pengukuran return on assets menggunakan earning 

before interest and tax (EBIT) didapatkan hasil -2,160 > 2,037 atau 

0,0384 < 0,05 yaitu t hitung > t tabel atau p-value < 0,05 dengan 

nilai negatif. Hal ini berarti terdapat penurunan earning before 

interest and tax (EBIT) yang signifikan. 

Hasil analisis menunjukkan pengukuran return on assets 

menggunakan net income, cash flow, dan earning before interest and 

tax (EBIT) mengalami penurunan yang signifikan dalam akumulasi 

tiga tahun berturut-turut setelah pengumuman right issue dibuktikan 
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dengan hasil yang signifikan dan bernilai negatif. Penelitian ini 

selaras dengan hasil penelitian Kabir & Roosenboom (2003) bahwa 

kinerja operasional dengan proksi return on assets mengalami 

penurunan setelah right issue. Pertumbuhan return on assets yang 

menurun menunjukkan bahwa perusahaan kurang mampu 

mengelola asetnya dengan baik terutama pada penggunaan dana 

yang diterima melalui right issue. Selaras dengan teori free cash flow 

oleh Jensen (1986, dalam McLaughlin, Safeddine, Vasudevan 

1996), bahwa pengumuman SEO memberikan efek negatif yaitu 

penurunan harga saham dan bahwa SEO akan diikuti dengan 

penurunan kinerja operasional.  

Penelitian ini juga mendukung penelitian Kabir & 

Roosenboom (2003) bahwa pasar dapat mengantisipasi kinerja 

operasional mendatang setelah right issue. Hal ini ditunjukkan 

dengan adanya konsistensi reaksi pasar pada saat pengumuman right 

issue dengan kinerja operasional pada tahun mendatang. Reaksi 

pasar yang negatif pada saat pengumuman right issue dapat 

mengantisipasi kinerja operasional perusahaan mendatang yang 

ditunjukkan dengan pertumbuhan return on assets yang menurun 

selama tiga tahun berturut-turut setelah pengumuman right issue. 

 

 

 



59 

 

4.2.3 Pengujian Normalitas Error 

Pengujian normalitas error regresi untuk melihat apakah error 

terdistribusi normal atau mendekati normal. Berikut pengujian 

normalitas error regresi untuk hipotesis ketiga dan keempat: 

a. Uji Normalitas Error 

Uji normalitas error atau residual dilakukan pada model 

regresi untuk melihat normalitas error apakah terdistribusi 

normal atau tidak pada tingkat signifikansi α = 5%. dengan 

hipotesis nol:  error terdistribusi normal. Syarat normalitas data 

jika p-value lebih besar dari 0,05. Berikut hasil uji normalitas 

residual untuk setiap model regresi: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Residual 

  p-value 

1 AAR = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 9,38044e-005 

2 NI = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,0404828 

3 CF = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,00251974 

4 EBIT = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,000106051 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa keempat 

model regresi menunjukkan error atau disturbance tidak 

terdistribusi normal karena p-value menunjukkan angka lebih 

kecil dari 0,05. Namun, Cohen et al. (2003) dalam Williams, 

Grajales & Kurkiewicz (2013) menyatakan bahwa normalitas 

error  diperlukan untuk uji-tingkat kepercayaan dalam sampel 
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kecil. The central limit theorem menjelaskan walaupun error 

tidak terdistribusi normal, data akan mendekati distribusi 

normal seiring dengan semakin besar sampel. Penelitian ini 

memiliki sampel yang cukup besar sehingga normalitas residual 

tidak terlalu bermasalah.  

b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan pada model regresi untuk melihat 

apakah terdapat korelasi antara kesalahan atau gangguan satu 

periode pengamatan dengan periode pengamatan sebelumnya. 

Regresi yang baik apabila tidak terdapat masalah autokorelasi. 

Uji autokorelasi yang dipakai adalah uji Run untuk menilai jika 

data menunjukkan pola yang bersifat random maka tidak 

terdapat autokorelasi dengan syarat nilai signifikansi lebih besar 

dari α = 5%. Berikut hasil uji autokorelasi untuk setiap model 

regresi: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi 

  Asymp. Sig. (2-tailed) 

1 AAR = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,727 

2 NI = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,476 

3 CF = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,482 

4 EBIT = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,155 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa keempat 

model regresi menunjukkan error atau disturbance tidak 
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berkorelasi antar periode pengamatan karena p-value 

menunjukkan angka lebih besar dari 0,05. Data dalam penelitian 

ini menunjukkan pola yang acak dan tidak terdapat autokorelasi 

di antara error.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan pada model regresi untuk 

melihat perbedaan varian residual antara satu pengamatan 

dengan pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas yang 

digunakan adalah uji White dengan syarat bila nilai signifikansi 

lebih besar dari α = 5% maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berikut hasil uji heteroskedastisitas untuk setiap model regresi: 

Tabel 4.7 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

  p-value  

1 AAR = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,552761 

2 NI = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,790826 

3 CF = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,732036 

4 EBIT = 𝛽0 + 𝛽1 MBV + e 0,870622 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keempat 

model regresi menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas 

karena p-value menunjukkan angka lebih besar dari 0,05.  

 

Berdasarkan uji normalitas error diatas, maka pengujian 

hipotesis ketiga dan keempat sebagai berikut: 
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H3  : Market to book value berpengaruh terhadap average 

abnormal return 

Tabel 4.8 Hasil Pengujian Regresi AAR 

 

 

 

 

 

Pengujian regresi antara average abnormal return sebagai 

variabel dependen dan market to book value sebagai variabel 

independen dengan tingkat signifikansi α = 5% menghasilkan p-

value sebesar 0,4429 lebih besar dari 0,05 dengan nilai adjusted R-

squared sebesar -0,012526. Hal ini berarti bahwa market to book 

value tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap average 

abnormal return karena keragaman average abnormal return hanya 

dijelaskan sebesar -1,25% oleh market to book value.  

Hasil analisis regresi pada tabel 4.8 menjelaskan bahwa 

penurunan harga saham yang diproksikan dengan average abnormal 

return tidak dipengaruhi oleh arus kas yang berlimpah yang 

diproksikan dengan market to book value. Market to book value pada 

penelitian ini menjadi dasar valuasi pasar terhadap nilai aset 

perusahaan. Apabila hasil market to book value semakin rendah 
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maka terdapat indikasi adanya overinvestment of free cash flows. 

Hal ini berarti hasil market to book value tidak terlalu rendah dengan 

asumsi pada saat pengumuman right issue tidak menunjukkan 

adanya overinvestment of free cash flows pada perusahaan-

perusahaan yang melakukan right issue. Penurunan harga saham 

pada saat pengumuman right issue dijelaskan oleh kemungkinan 

lain. 

 

H4  : Market to book value berpengaruh terhadap return on 

assets 

Tabel 4.9 Hasil Pengujian Regresi Net Income/Total Assets 

 

 

 

  

 

 

Pengujian regresi antara net income per total assets sebagai 

variabel dependen dan market to book value sebagai variabel 

independen dengan tingkat signifikansi α = 5% menghasilkan p-

value sebesar 0,5216 lebih besar dari alpha 0,05 dengan nilai 

adjusted R-squared sebesar -0,018451. Hal ini berarti bahwa market 
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to book value tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap net 

income per total assets karena keragaman net income per total assets 

hanya dijelaskan sebesar 1,85% oleh net income per total assets. 

Hasil analisis regresi pada tabel 4.9 menjelaskan bahwa 

penurunan return on assets yang terjadi selama tiga tahun berturut-

turut dengan proksi net income per total assets tidak dipengaruhi 

oleh arus kas yang berlimpah dengan proksi market to book value. 

Hasil market to book value tidak terlalu rendah dengan dugaaan 

tidak terdapat adanya overinvestment of free cash flows pada 

perusahaan-perusahaan yang melakukan right issue. Hal ini berarti 

penurunan return on assets yang diukur dengan net income per total 

assets pasca pengumuman right issue tidak terjelaskan oleh 

overinvestment of free cash flows. 

Tabel 4.10 Hasil Pengujian Regresi Cash Flow/Total Assets 

 

 

 

 

 

Pengujian regresi antara cash flow per total assets sebagai 

variabel dependen dan market to book value sebagai variabel 
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independen dengan tingkat signifikansi α = 5% menghasilkan p-

value sebesar 0,5990 lebih besar dari 0,05 dengan nilai adjusted R-

squared sebesar -0,022946. Hal ini berarti bahwa market to book 

value tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cash flow 

per total assets. 

Hasil analisis regresi pada tabel 4.10 menjelaskan bahwa 

penurunan return on assets yang terjadi selama tiga tahun berturut-

turut dengan proksi cash flow per total assets tidak dipengaruhi oleh 

arus kas yang berlimpah dengan proksi market to book value. Hasil 

market to book value tidak terlalu rendah dengan dugaaan tidak 

terdapat adanya overinvestment of free cash flows pada perusahaan-

perusahaan yang melakukan right issue. Hal ini berarti penurunan 

return on assets yang diukur dengan cash flow per total assets pasca 

pengumuman right issue tidak terjelaskan oleh overinvestment of 

free cash flows. 

Tabel 4.11 Hasil Pengujian Regresi EBIT/Total Assets 
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Pengujian regresi antara EBIT per total assets sebagai 

variabel dependen dan market to book value sebagai variabel 

independen dengan tingkat signifikansi α = 5% menghasilkan p-

value sebesar 0,7439 lebih besar dari 0,05 dengan nilai adjusted R-

squared sebesar -0,028652. Hal ini berarti bahwa market to book 

value tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap EBIT per 

total assets. 

Hasil analisis regresi pada tabel 4.11 menjelaskan bahwa 

penurunan return on assets yang terjadi selama tiga tahun berturut-

turut dengan proksi EBIT per total assets tidak dipengaruhi oleh 

arus kas yang berlimpah dengan proksi market to book value. Hasil 

market to book value tidak terlalu rendah dengan dugaaan tidak 

terdapat adanya overinvestment of free cash flows pada perusahaan-

perusahaan yang melakukan right issue. Hal ini berarti penurunan 

return on assets dilihat dari EBIT per total assets pasca 

pengumuman right issue tidak disebabkan oleh overinvestment of 

free cash flows. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penurunan kinerja operasional 

pasca right issue diwakili ketiga pengukuran return on assets yaitu 

net income per total assets, cash flow per total assets, dan EBIT per 

total assets tidak dapat dijelaskan oleh overinvestment of free cash 

flows. 


