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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian event study, dimana 

merupakan salah satu metode penelitian yang paling banyak digunakan sebagai alat 

penelitian dalam bidang keuangan dan juga informasi peristiwanya diumumkan 

publik. Event study merupakan salah satu metodologi yang digunakan untuk 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan digunakan untuk menguji efisiensi 

pasar bentuk setengah kuat (Jones, 2007). 

B. Objek Penelitian 

Indeks Investor33 adalah jenis kode perusahaan yang terdaftar di BEI dari 

100 emiten terbaik di tentukan 33 saham yang masuk dalam kategori indeks 

Investor33 dengan memiliki kinerja fundamental yang teruji serta kinerja teknikal 

yang sangat baik, dilihat dari sisi likuiditas. Tahapan dalam penentuan tersebut ialah 

pertama kepatuhan emiten menyampaikan laporan keuangan tahunan, kedua emiten 

tersebut sudah tercatat di BEI minimal satu tahun. Ketiga, emiten tidak memperoleh 

opini disclaimer atau adverse dari akuntan publik. Keempat, tidak mengalami 

kerugian dan nilai ekuitas tidak kurang dari Rp50 Miliar pada laporan keuangan 

yang disampaikan pada periode penilaian. Kelima, tergolong saham aktif yang 

ditunjukan dari jumlah hari aktif transaksi, keenam memiliki ekuitas positif selama
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dua tahun terakhir dan yang ketujuh, memiliki jumlah pemegang saham paling 

sedikit 300 pihak.  

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek yang hendak diduga. Populasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah perusahaan atau emiten yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berkode investor33. Sedangkan sampel adalah 

sebagian dari populasi yang karateristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat 

mewakili keseluruhan populasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

Bursa Efek Indonesia yang melakukan right issue periode tahun 2013-2015 yang 

memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Penentuan sampel tersebut berdasarkan metode 

purposive sampling yaitu pemilihan sampel dari suatu populasi tertentu dengan 

kriteria sampel tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria 

penentuan sampel itu bertujuan untuk menghindari adanya misspesifikasi yang 

dapat mempengaruhi hasil analisis. 

Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini ialah perusahaan yang 

melakukan right issue pada tahun 2013-2015 dengan kriteria sebagai berikut :  

No. Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan atau emiten yang mengumumkan right issue di 

Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2015.  

31 

2 Perusahaan mengumumkan right issue bersamaan dengan 

warrant dan stock split. 

(5) 

3 Perusahaan yang menunda atau membatalkan right issue 

tidak dimasukkan dalam sampel. 

(2) 

Total 24 
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D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Sesuai dengan judul penelitian ialah pengaruh right issue terhadap kinerja 

keuangan maka definisi operasional dan variabelnya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Variabel Independen 

Pengumuman right issue adalah upaya yang dilakukan oleh emiten 

untuk menghemat biaya emisi dan untuk menambah jumlah saham yang 

beredar. Right issue juga merupakan penawaran sekuritas baru pada 

pemegang saham  lama dalam perusahaan untuk membeli saham baru 

tersebut pada harga tertentu dan pada waktu tertentu pula. Pada dasarnya 

right issue dibatasi kepada pemegang saham lama, tetapi jika pemegang 

saham lama tersebut tidak mau membeli, maka dia dapat menjual right 

tersebut pada investor baru. 

2. Variabel Dependen 

Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang 

mana rasio ini sering sekali digunakan karena mampu menunjukan 

keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA biasanya 

mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

dimasa lampau dan langsung bisa diproyeksikan dimasa yang akan 

datang. Namun aset yang dimaksud disini ialah harta perusahaan, yang 

diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah 

oleh perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan 
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perusahaan untuk masa mendatang dalam jangka panjang. Rasio Return 

On Assets (ROA) dinyatakan sebagai berikut : 

    EBIT 

Return On Assets =                x 100% 

               Total Aktiva 

 

E. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan oleh peneliti ialah sumber data sekunder. Data 

sekundernya diperoleh dari laporan keuangan yang ada di BEI maupun di website 

www.idx.co.id. Data sekundernya berupa : 

1. Tanggal pengumuman melakukan right issue, 

2. Laba bersih setelah pajak dan 

3. Total Aktiva. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi 

yaitu data yang tercatat dalam laporan keuangan dengan pengumuman right issue. 

G. Teknik Analisis Data 

a. Uji normalitas kolmogorov smirnov dengan SPSS 

Uji normalitas data merupakan suatu asumsi terpenting dalam statistik 

parametrik, sehingga pengujian terhadap normalitas data harus dilakukan agar 

asumsi dalam statistik parametrik dapat terpenuhi. Banyak cara yang dapat 

dilakukan untuk menguji normalitas suatu sampel salah satunya adalah dengan 

rumus dari aplikasi IBM SPSS Statistics 21 for Windows yaitu sebagai berikut : 

http://www.idx.co.id/
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1. Buka program IBM SPSS Statistics 21 for Windows 

2. Klik Variable View dibagian pojok kiri bawah 

3. Selanjutnya pada bagian Name tulis X kemudian Y pada kolom 

dibawahnya lalu Enter 

4. Pada kolom Decimals ubah menjadi angka non (0), pada bagian Label 

tuliskan Media Mind Map kemudian Pemahaman Konsep Belajar 

5. Setelah itu klik Data View, dan masukan data dari skor total variabel 

X dan Y yang ada di Microsoft Office Excel dengan Copy Paste 

6. Langkah selanjutnya, kita akan mengubah data tersebut ke bentuk 

Unstandardized residual, caranya dengan, pilih menu Analyze, 

kemudian klik Regression, dan pilih Linear 

7. Muncul kotak dialog dengan nama Linear Regression, selanjutnya 

masukan variabel (Y) ke kolom Dependent, dan masukan variabel (X) 

ke kotak Independent (s), lalu klik Save 

8. Akan muncul lagi kotak dialog dengan nama Linear Regression:save, 

pada bagian Residuals, centang Unstanderdized, selanjutnya klik 

Continue, lalu klik Ok, maka akan muncul variabel baru dengan nama 

RES_1, abaikan kolom Output yang muncul dari program SPSS 

9. Langkah selanjutnya, pilih menu Analyze, lalu pilih Non-parametric 

Test, klik Legaci Dialog, kemudian pilih submenu 1-Sampel K-S 

10. Muncul kotak dialog lagi dengan nama One-Sampel 

KolmogorovSmirnov test. Selanjutnya masukan variabel 
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Unstandardized Residuals ke kotak Test Variable List, pada Test 

Distribution centang Normal 

11. Langkah terakhir yakni klik Ok untuk mengakhiri perintah 

12. Selanjutnya kan muncul kolom Output hasil dari uji normalitas 

Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang 

diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika 

signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika 

signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan 

pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti 

data yang akan diuji mempunyai perbedaan yang signifikan dengan data normal 

baku, berarti data tersebut tidak normal. Jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data 

normal baku, yang berarti data yang diuji normal dan tidak berbeda dengan normal 

baku. 

b. Uji beda variabel 

Analisis komparatif atau uji perbedaan ini sering disebut uji signifikansi. 

Terdapat dua jenis komparatif namun peneliti menggunakan komparatif k sampel 

(komparatif antara lebih dari dua sampel). Kemudian setiap model komparatif 

sampel dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampel yang berkolerasi (terkait) dan sampel 

yang tidak berkolerasi atau independen (Hasan, 2013). 

Dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak Ho pada uji ini 

adalah sebagai berikut : 
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1. Jika t hitung > t tabel dan probabilitas (Asymp.Sig) < 0,05, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima. 

2. Jika t hitung < t tabel dan probabilitas (Asymp.Sig) > 0,05, maka Ho 

diterima dan Ha ditolak.  

Prosedur uji paired sample t-test (Siregar, 2013) :  

a) Menentukan hipotesis 

b) Menentukan level of significant sebesar 5% atau 0,05 

c) Menentukan kriteria pengujian 

d) Penarikan kesimpulan berdasarkan pengujian hipotesis 

 


