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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris mengenai analisis faktor yang 

mempengaruhi cumulative abnormal return pada event right issue, faktor dalam 

penelitian ini terdiri growth opportunities, issue size, leverage, ownership 

concentration, dan subscription price discount.  Berdasarkan hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel growth opportunities tidak berpengaruh terhadap cumulative 

abnormal return pada event right issue dimana hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Chen & Chen (2007).  

2. Variabel leverage tidak berpengaruh terhadap cumulative abnormal return 

pada event right issue dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Suchard (2007). 

3. Variabel ownership concentration tidak berpengaruh terhadap cumulative 

abnormal return pada event right issue dimana hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Lee et al. (2014). 

4. Variabel subscription price discount tidak berpengaruh terhadap 

cumulative abnormal return pada event right issue dimana hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tan et al. (2002). 

5. Variabel issue size berpengaruh positif terhadap cumulative abnormal 

return pada event right issue dimana hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2016). 
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5.2 Keterbatasan dan Saran 

5.2.1 Keterbatasan 

Dalam pelaksanaan penelitian  yang telah dilakukan ini masih 

memiliki keterbatasan, yaitu: 

1. Dalam pengambilan data sampel penelitian terdapat beberapa 

perusahaan yang melaksanakan right issue namun tidak dapat 

diakses data historisnya seperti prospektus dan data pergerakan 

harga sehingga tidak dapat digunakan sebagai sampel penelitian.  

Penyebab terjadinya ketidaklengkapan data adalah karena 

perusahaan tersebut saat ini sedang mengalami masalah sehingga 

data historis harga tidak dapat diakses dan pihak perusahaan telah 

menghapus data prospektusnya dari website perusahaan terkait. 

5.2.2 Saran  

Bersadarkan hasil pelaksanaan penelitian ini maka saran yang 

dapat dikemukankan adalah: 

1. Untuk Penelitian selanjutkan bisa membedakan sampel penelitian 

berdasarkan tujuan penggunaan dana yang didapatkan dari event 

right issue dan melihat efeknya sesuai dengan tujuan penggunaan 

dana tersebut. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain 

yang mempengaruhi cumulative abnormal return pada event right 

issue seperti besar perusahaan, rasio perbandingan modal dasar 

dengan saham yang beredar dipublik, return on equity ratio (ROE). 



66 

 

3. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperpanjang periode 

pengamatan yang dilakukan. 

5.3 Implikasi Penelitian 

Bersadarkan hasil pelaksanaan penelitian ini maka implikasi praktis yang 

bisa digunakan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman perusahaan dalam 

melaksanakan right issue khususnya dalam penentuan besaran issue size 

karena perusahaan juga memiliki pertimbangan pengeloaan harga pasar 

sesuai yang diharapkan karena dapat terlihat dari hasil penelitian yang 

menunjukan semakin besarnya nilai issue size akan menyebabkan nilai 

pasar meningkat. 

2. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman oleh investor 

dalam menentukan preferensi mengikuti suatu event right issue 

perusahaan sehingga nantinya dalam mengikuti pelaksanaannya investor 

mampu mengelola risiko dalam mencari keuntungan. 

3. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan pedoman oleh peneliti 

selanjutnya untuk mempelajari lebih dalam mengenai right issue 

perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia sehingga mampu 

mengetahui kecenderungan investor ketika terjadi right issue yang 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan dilihat dari cumulative abnormal 

return yang terjadi dari event right issue serta variabel yang 

mempengaruhinya.   

 


