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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang 

Pengembangan perusahaan dalam upaya untuk mengantisipasi 

persaingan yang semakin tajam dalam pasar yang semakin global seperti sekarang 

ini akan selalu dilakukan baik oleh perusahaan besar maupun perusahaan kecil. 

Terlebih lagi dengan adanya krisis keuangan global saat ini menjadi tantangan 

bagi perusahaan untuk tetap bertahan hidup dengan melakukan berbagai upaya 

penyelamatan perusahaan. Upaya tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi 

perusahaan, karena menyangkut dengan pemenuhan dananya yang diperlukan. 

Apabila suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dananya mengutamakan 

sumber dari dalam perusahaan, maka akan sangat mengurangi ketergantungannya 

kepada pihak luar. Apabila kebutuhan dana sudah sedemikian meningkatnya 

karena pertumbuhan perusahaan, dan dana dari sumber internal sudah digunakan 

semua, maka tidak ada pilihan lain, selain menggunakan dana yang berasal dari 

luar perusahaan baik dari hutang (debt financing) maupun dengan mengeluarkan 

saham baru (external equity financing) dalam memenuhi kebutuhan dananya. 

Oleh karena itu, pada prinsipnya setiap perusahaan membutuhkan dana untuk 

pengembangan bisnisnya. Pemenuhan dana tersebut dapat berasal dari sumber 

internal ataupun sumber eksternal. 

Beberapa perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memperoleh 

tambahan modal yang lebih besar melalui penjualan atau penerbitan obligasi 

(bond issue) dengan maksud untuk mendapatkan dana dengan biaya bunga yang 
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lebih rendah dibandingkan dengan bunga bank yang akan mengubah leverage dari 

perusahaan tersebut. Dalam pasar tersebut selain dengan menjual obligasi, emiten 

dapat melakukan right issue untuk mendapatkan tambahan modal. Pengeluaran 

saham baru melalui right issue akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan 

ekuitas, dan menambah jumlah saham beredar tetapi akan menurunkan harga 

saham di pasar. 

Dalam melakukan keputusan pendanaan, perusahaan juga perlu 

mempertimbangkan dan menganalisis kombinasi sumber-sumber dana ekonomis 

guna membelanjai kebutuhan-kebutuhan investasi serta kegiatan usahanya. 

Kebijakan mengenai struktur modal melibatkan trade off antara risiko dan tingkat 

pengembalian-penambahan utang dapat memperbesar risiko perusahaan tetapi 

sekaligus juga memperbesar tingkat pengembalian yang diharapkan. Risiko yang 

semakin tinggi akibat membesarnya utang cenderung menurunkan harga saham, 

tetapi meningkatnya tingkat pengembalian yang diharapkan akan menaikkan 

harga saham tersebut. 

Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang 

mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga 

memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu 

perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. 

Masalah struktur modal merupakan masalah penting bagi setiap perusahaan, 

karena baik buruknya struktur modal perusahaan akan mempunyai efek yang 

langsung terhadap posisi finansialnya.  

Salah satu tolok ukur kemajuan perekonomian suatu negara adalah dari 

aktivitas pasar modal yang ada di negara tersebut. Hal ini didasarkan pada fungsi 
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pasar modal sebagai prasarana transaksi modal yang dapat mempengaruhi 

pembangunan suatu negara. Sebagai pasar yang sedang berkembang (emerging 

market), pergerakan harga ekuitas di pasar modal indonesia berfluktuasi relatif 

tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain informasi 

dari luar perusahaan (external) dan informasi dari dalam perusahaan (internal), 

termasuk didalamnya adalah announcement dari suatu event tertentu. 

Pengumuman perubahan-leverage transaksi sekuritas misalnya, merupakan salah 

satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keputusan investor untuk 

berinvestasi dalam bentuk saham ataupun obligasi dengan mempertimbangkan 

pengaruhnya terhadap risiko investasi tersebut. 

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh pawlukiewicz et al 

(2000) yang melakukan pengamatan terhadap pengaruh announcement perubahan 

leverage transaksi sekuritas di NYSE, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa 

event-event berdasarkan announcement stock sale, share buy back, dan debt sale 

dari empat macam event pengumuman leverage-changing transaksi sekuritas 

mengakibatkan reduksi dalam variabilitas common stock return, sedangkan 

perubahan dalam risiko sistematis dalam announcement dari perubahan leverage 

transaksi sekuritas mempengaruhi required return. Hal tersebut yang mendorong 

peneliti untuk melakukan penelitian yang serupa di Indonesia, yaitu "Pengaruh 

Announcement Perubahan Leverage Transaksi Sekuritas Terhadap Temporal 

Behavior dari Risiko dan Required Return di Bursa Efek Indonesia". 
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B Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat digarisbesarkan sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan 

change in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement right issue? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan 

change in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement share buy back? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan 

change in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement bond issue? 

4. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan 

change in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement bond buy back? 

 

C Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk dan change in the uncertainty of beta terhadap cumulative 

prediction error terkait announcement right issue. 

b. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk dan change in the uncertainty of beta terhadap cumulative 

prediction error terkait announcement share buy back. 
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c. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk dan change in the uncertainty of beta terhadap cumulative 

prediction error terkait announcement bond issue. 

d. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk dan change in the uncertainty of beta terhadap cumulative 

prediction error terkait announcement bond buy back. 

 

D Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai masukan bagi manajemen perusahaan dalam mengetahui 

pengaruh announcement khususnya announcement transaksi sekuritas 

berdasarkan event right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy 

back terhadap perilaku temporer dari risiko dan required return. 

b. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan pembuatan kebijakan 

perusahaan terutama kebijakan pembiayaan dari equity dan debt terkait 

dengan perubahan-leverage transaksi sekuritas berdasarkan event right 

issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back. 

2. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teori-

teori yang telah didapat di jenjang Strata 1 Fakultas Ekonomi Universitas 

Sebelas Maret, khususnya terkait dengan pasar modal dan leverage. 
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3. Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian 

selanjutnya dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian serupa. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI TENTANG LEVERAGE, CAPITAL STRUCTURE 

SERTA RISK AND RETURN 

 

A. Pasar Modal 

Samsul (2006:43) mendefinisikan Pasar Modal sebagai tempat atau 

sarana bertemunya antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan 

jangka panjang, yang umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. Sedangkan pengertian 

pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, ps 1 

menyebutkan bahwa pasar modal sebagai “Kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek”. 

Sunariyah (2006:4) menjelaskan bahwa di tempat inilah (pasar modal), 

para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai 

kelebihan dana (surplus funds) melakukan investasi dalam surat berharga yang 

ditawarkan oleh emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan (entities) yang 

membutuhkan dana menawarkan surat berharga dengan cara listing terlebih 

dahulu pada badan otoritas di pasar modal sebagai emiten. 

Sehingga pengertian pasar modal dapat didefinisikan sebagai suatu 

tempat bertemunya permintaan dan penawaran bagi para pelaku pasar atau 

sebagai tempat berlangsungya penawaran umum dan perdagangan sekuritas yang 

ditawarkan oleh emiten. 
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1. Instrumen di Pasar Modal 

Bentuk instrumen di pasar modal yang disebut sebagai efek, diantaranya 

adalah berupa saham biasa (common stock) dan obligasi (bonds). 

a. Saham biasa (common stock) 

Common stock merupakan jenis saham yang akan menerima laba 

setelah laba bagian saham preferen dibayarkan. Apabila perusahaan 

bangkrut, maka common stockholders yang menderita terlebih dahulu. 

Penghitungan indeks harga saham didasarkan pada harga saham biasa. 

Hanya pemegang saham biasa yang mempunyai suara dalam RUPS. 

Pemilik sebenarnya dari bisnis perusahaan adalah common 

stockholders. Common stockholders kadang disebut sebagai residual 

owners karena mereka menerima apa yang masih tersisa—residual—

setelah seluruh claim pada income dan asset perusahaan telah dipenuhi. 

Mereka hanya diberikan jaminan satu hal yaitu bahwa mereka tidak akan 

kehilangan apapun dari yang telah mereka investasikan dalam perusahaan. 

Dengan posisi yang mengalami ketidakpastian tersebut, common 

stockholders mengharapkan kompensasi dengan dividen yang mencukupi 

dan capital gain (Gitman, 2003:309). 

Common stock dari suatu perusahaan dapat berupa privately 

owned oleh suatu individu, closely owned oleh suatu kelompok kecil 

investor (misalnya dalam satu keluarga), atau publicly owned oleh suatu 

kelompok luas dari individual yang tidak berhubungan atau investor 

institusional. Perusahaan kecil lebih bersifat privately atau closely owned, 
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jika saham mereka diperdagangkan maka hanya berjumlah kecil saja dan 

kadang jarang diperdagangkan. 

Jogiyanto (2000:73) meyebutkan beberapa hak yang dimiliki 

oleh common stock shareholder antara lain: 

1). Hak kontrol 

Pemegang common stock mempunyai hak untuk memilih 

dewan direksi. Hal tersebut menjadikan pemegang common stock 

mempunyai hak untuk mengontrol atau memilih siapa yang akan 

memimpin perusahaan. Pemegang saham dapat memveto dalam 

pemilihan direksi dalam rapat tahunan pemegang saham atau memveto 

tindakan-tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. 

2). Hak menerima pembagian keuntungan 

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang common stock 

berhak untuk mendapat bagian dari keuntungan yang didapat 

perusahaan. Laba perusahaan tersebut tidak semua dibagikan, 

sebagian laba akan diinvestasikan kembali ke perusahaan. Laba yang 

ditahan tersebut (retained earnings) merupakan sumber dana intern 

perusahaan. Sedangkan laba yang tidak ditahan dibagikan dalam 

bentuk dividen. Tidak semua perusahaan membayar dividen. 

Keputusan perusahaan untuk membayar dividen atau tidak 

dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya (dividend policy). Jika 

perusahaan memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk 

dividen, maka semua pemegang common stock mendapatkan haknya 
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yang sama. Pembagian dividen untuk common stock dapat dilakukan 

jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk preferred stock. 

3). Hak Preemptive (Preemptive Right) 

Hak Preemptive merupakan hak untuk mendapatkan 

persentasi kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan 

tambahan lembar saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan 

lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih banyak 

dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama 

akan turun. Hak Preemptive memberi prioritas kepada pemegang 

saham lama untuk membeli tambahan saham yang baru, sehingga 

persentase pemilikannya tidak berubah. Hak Preemptive memiliki dua 

tujuan, yaitu untuk melindungi hak control dari pemegang saham lama 

serta untuk melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. 

b. Obligasi (bonds) 

Obligasi merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit 

obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar kembali 

pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo 

pembayaran. Pihak yang membeli obligasi disebut sebagai pemegang 

obligasi (bondholder) dan pemegang obligasi akan menerima kupon 

sebagai pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan atau 6 

bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh perusahaan, pemegang 

obligasi akan menerima kupon dan pokok obligasi. Dengan penerbitan 

obligasi ini maka dimungkinkan bagi penerbit obligasi guna memperoleh 
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pembiayaan investasi jangka panjangnya dengan sumber dana dari luar 

perusahaan. 

Obligasi pada umumnya diterbitkan untuk suatu jangka waktu 

tetap diatas 10 tahun. Surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah yang 

berjangka waktu 1 hingga 10 tahun disebut "Surat Utang Negara" dan 

surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah dengan jangka waktu 

dibawah 1 tahun disebut dengan "Surat Perbendaharaan Negara”.  

Obligasi dan saham keduanya adalah merupakan instrumen keuangan 

yang disebut sekuritas namun perbedaanya adalah bahwa pemilik saham 

merupakan bagian dari pemilik perusahan penerbit saham, sedangkan pemegang 

obligasi adalah semata merupakan pemberi pinjaman atau kreditur kepada 

penerbit obligasi. Obligasi biasanya juga memiliki suatu jangka waktu yang 

ditetapkan, setelah jangka waktu tersebut tiba maka obligasi dapat diuangkan 

sedangkan saham dapat dimiliki selamanya. 

 

B. Leverage dan Capital Structure 

Capital Structure merupakan suatu pilihan perusahaan tentang 

banyaknya debt yang harus digunakan berkaitan dengan equity. Atau capital 

structure perusahaan merupakan sebuah cerminan dari ‘borrowing policy'-nya, 

yaitu untuk menentukan perusahaan harus meminjam uang dalam jumlah besar, 

atau hanya sedikit saja. 

Perusahaan dapat memilih capital structure mana yang diinginkan. 

Suatu perusahaan dapat menerbitkan bond dan menggunakan hasilnya untuk 

membeli kembali beberapa saham, dengan demikian akan meningkatkan debt-
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equity ratio. Atau pilihan lainnya, perusahaan dapat menerbitkan saham dan 

menggunakan uang tersebut untuk melunasi beberapa debt, dengan demikian akan 

mengurangi debt-equity ratio. 

Bisa diartikan bahwa debt adalah uang yang telah dipinjam dan harus 

dibayar kembali pada tanggal yang telah ditentukan. Sedangkan equity, di sisi 

lain, menunjukkan investasi shareholder dalam perusahaan. 

1. Equity 

Equity meliputi investasi shareholders yaitu preffered shareholder 

dan common shareholder. Preffered shareholder menerima suatu deviden 

yang ditetapkan dalam jumlah tertentu. Ketika perusahaan dilikuidasi, 

shareholder tersebut akan mendapatkan haknya setelah kreditur perusahaan, 

tetapi sebelum common shareholder. Sedangkan common shareholder adalah 

pemegang perusahan di luar preffered shareholder dari suatu bisnis. Mereka 

menerima apapun yang terjadi (baik atau buruk) setelah kreditur dan preffered 

shareholder memperoleh haknya. 

Corporate action yang terkait dengan pembiayaan yang berasal dari 

equity antara lain yaitu: 

a. Right Issue 

Menurut Samsul (2006:84,187), right issue atau right adalah hak 

pemegang saham lama untuk membeli terlebih dahulu (preemptive right) 

saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bukti 

right diberikan secara gratis kepada para pemegang saham lama, dan 

hanya membayar sebesar harga pelunasan (strike price) pada saat 

ditukarkan dengan saham baru. Apabila pemegang saham lama tidak ingin 
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menukarkan bukti right dengan saham baru, maka bukti right tersebut 

dapat dijual di Bursa Efek melalui kantor broker efek. Pelaksanaan 

penukaran bukti right dengan saham baru harus dilakukan sebelum 6 

bulan sejak diterbitkan. Pengeluaran saham baru melalui right issue akan 

meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas, dan menambah 

jumlah saham beredar tetapi akan menurunkan harga saham di pasar. 

Penurunan itu disebabkan karena harga pelaksanaan atau strike price atau 

exercise price selalu lebih rendah daripada harga pasar saat penerbitan 

right issue. Namun right issue tidak selalu menurunkan indeks harga 

saham tersebut, kadang-kadang indeks juga dapat naik tergantung pada 

reaksi pasar yang bersifat positif atau negatif. 

Sementara Sunariyah (2006:51) mendefinisikan right sebagai surat 

berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru 

yang dikeluarkan emiten. Right merupakan produk derivatif atau turunan 

dari saham. Kebijakan untuk melakukan right issue merupakan upaya 

emiten untuk menambah saham yang beredar, guna menambah modal 

perusahaan. 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah memperoleh laba yang 

terus menerus dan selalu meningkat. Laba tersebut sebagian bisa 

digunakan untuk pengembangan perusahaan, sebagian untuk pemegang 

saham, dan sebagian lagi untuk kepentingan stakeholder, yaitu pihak yang 

ada kaitannya dengan kemajuan perusahaan seperti karyawan, pengurus, 

serta lingkungan di sekitar perusahaan (Samsul, 2006:129). 
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 Apabila reaksi suatu peristiwa bersifat negatif terhadap harga 

saham di pasar, maka peristiwa itu tidak dikehendaki oleh investor. Reaksi 

negatif ini akan mengakibatkan harga saham turun setelah pengumuman 

diterbitkan. Jika suatu perusahaan berencana melakukan penerbitan right 

issue pada saat pasar sedang bearish yang bertujuan untuk menutupi 

kerugian atau kekurangan modal, maka investor akan melepaskan 

sahamnya sebelum maupun sesudah pengumuman diterbitkan. Dengan 

terjadinya penurunan harga saham sebelum tanggal pengumuman resmi, 

berarti telah terjadi kebocoran informasi. Sebaliknya, rencana penerbitan 

right issue ketika pasar sedang bullish dan bertujuan untuk memperluas 

produksi akan mendapat reaksi positif dari investor sehingga mendorong 

harga saham meningkat. 

b. Share buy back / Stock Repurchase 

Yaitu suatu teknik untuk membayar kas kepada para shareholder 

perusahaan yang menyediakan perlakuan pajak yang istimewa daripada 

membagikannya sebagai deviden kepada shareholder. Treasury stock 

adalah sebutan untuk saham yang telah diterbitkan sebelumnya yang 

kemudian dibeli kembali oleh perusahaan. Pembelian kembali dapat 

dilakukan dengan cara: Dutch auction, open market, purchase, atau tender 

offer. 

Menurut Horne et al (2007:297) beberapa perusahaan membeli 

kembali saham biasa mereka agar tersedia untuk rencana opsi saham bagi 

pihak manajemen. Dengan cara ini, jumlah total saham tidak meningkat 

karena adanya opsi tersebut. Alasan lain untuk pembelian kembali saham 
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(share buy back) adalah untuk memungkinkan saham tersedia untuk 

akuisisi oleh perusahaan lain. Dalam kasus tertentu, perusahaan yang tidak 

lagi ingin dimiliki secara public akan “menjadi perusahaan tertutup” 

dengan membeli kembali semua saham dari para pemegang saham 

eksternal. Dalam situasi lainnya, saham dibeli kembali dengan keinginan 

penuh untuk menariknya. Ketika melihat total uang yang didistribusikan 

kepada para pemegang saham oleh perusahaan—dividen tunai, pembelian 

kembali saham, dan penawaran tunai sehubungan dengan akuisisi—

dividen hanyalah salah satu mekanisme (dan bukan selalu yang utama) 

untuk distribusi kas. 

Terdapat tiga metode yang paling umum untuk membeli kembali 

saham yaitu: 

a). Penawaran kembali saham (self-tender offer) dengan harga tetap, 

perusahaan memberikan tawaran formal kepada para pemegang 

saham untuk membeli sahamnya dalam jumlah tertentu, biasanya 

dengan harga yang telah ditentukan. Harga penawaran ini di atas 

harga pasar terakhir. Para pemegang saham dapat memilih untuk 

menjual saham mereka dengan harga yang ditetapkan tersebut, atau 

terus memilikinya. Secara umum, biaya transaksi perusahaan untuk 

melakukan penawaran pembelian kembali lebih tinggi daripada 

yang terjadi jika membeli saham di pasar terbuka. 

b). Penawaran pembelian kembali dengan lelang tertutup (Dutch-

auction), perusahaan menetapkan jumlah saham yang ingin dibeli 

kembali, ditambah dengan harga minimum dan maksimum yang 
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tersedia dibayarnya. Penawaran pembelian kembali dengan lelang 

tertutup telah menjadi cara yang populer untuk pembelian 

kembali, kadang melebihi jumlah penawaran pembelian kembali 

dengan harga tetap dalam tahun tertentu. Dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, perusahaan besar cenderung menggunakan 

penawaran pembelian kembali dengan lelang tertutup. 

c). Pembelian di pasar terbuka (open-market purchase), perusahaan 

membeli sahamnya sama dengan yang dilakukan investor lain, 

yaitu melalui pialang. Biasanya, biaya pialang dapat 

dinegosiasikan. Beberapa aturan Securities and Exchange 

Commision membatasi cara perusahaan menawar sahamnya 

sendiri. Akibatnya, membutuhkan waktu yang lama bagi 

perusahaan untuk mengumpulkan saham dalam jumlah blok yang 

relatif besar. Inilah sebabnya penawaran pembelian kembali lebih 

tepat ketika perusahaan ingin membeli sahamnya sendiri dalam 

jumlah besar. 

2. Debt  

Debt meliputi short-term debt dan long-term debt, short-term debt 

meliputi pinjaman dari bank atau sumber lain dengan jangka waktu kurang 

dari 12 bulan, sedangkan long-term debt meliputi pinjaman yang berasal dari 

bank atau sumber lain yang meminjamkan uang untuk waktu jangka panjang 

lebih dari 12 bulan. 

Demonstrasi Modigliani dan Miller (1958) dalam Michel (1992: 

308), menghasilkan argumen yang sangat sederhana yaitu shareholder yang 
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ingin mengambil risiko dapat membeli saham dari perusahaan yang mendanai 

perusahaannya dengan debt (levered companies), atau mereka dapat membeli 

saham perusahaan yang didanai dengan seluruh-equity (unlevered companies) 

dan memenuhi pinjaman perusahaan dari sumber internal perusahaan itu 

sendiri. Sehingga, shareholder tidak terlalu mempermasalahkan apabila 

perusahaan memiliki pinjaman atau tidak. Mereka hanya mensyaratkan return 

yang lebih banyak dari perusahaan yang ber-leverage, tepatnya return yang 

akan mereka dapatkan melalui pinjaman mereka sendiri. 

Corporate action yang terkait dengan pembiayaan yang 

mempengaruhi perubahan leverage dalam debt yaitu: 

a. Bond Issue 

Bond issue atau penerbitan surat hutang yang merupakan 

leverage-increasing event dilakukan oleh emiten dengan maksud untuk 

menambah jumlah obligasi dari emiten tersebut. 

Bond issue merupakan obligasi yang dijual oleh perusahaan atau 

agen pemerintah pada waktu tertentu dan dapat diidentifikasi tanggal 

maturity-nya. 

Karakteristik umum dari suatu corporate bond issue menurut 

Gitman (2003:276) ada 3 yaitu: 

1). Conversion Feature 

Convertible bonds menawarkan suatu conversion feature 

yang memungkinkan bondholders untuk menukar tiap bond menjadi 

beberapa lembar common stock. Bondholders menukar obligasi 

mereka menjadi saham hanya pada saat market price dari saham yang 
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akan ditukarkan tersebut akan memberikan keuntungan bagi 

bondholders. 

2). Call Feature 

Call feature terdapat dalam hampir seluruh corporate bond 

issue. Call feature memberikan issuer suatu peluang untuk membeli 

kembali obligasi sebelum jatuh tempo. Call price merupakan harga 

yang ditetapkan pada obligasi yang kemungkinan akan dibeli kembali 

sebelum jatuh tempo. Terkadang call feature dapat di-exercised hanya 

pada periode tertentu. 

3). Stock Purchase Warrant 

Biasanya obligasi memiliki stock purchase warrant yang 

dilampirkan sebagai “sweeteners” untuk membuatnya menjadi lebih 

menarik bagi pembeli prospektif. Stock purchase warrant merupakan 

instrument yang memberi holder-nya suatu hak untuk membeli 

sejumlah lembar saham dari penerbit saham biasa pada harga tertentu 

selama periode tertentu. Pencantuman stock purchase warrant tersebut 

memungkinkan issuer untuk membayar coupon interest rate sedikit 

kebih rendah dari lainnya. 

b. Bond Buy Back / Bond Repurchase 

Karena bond buy back merupakan suatu leverage-decreasing 

event, maka reaksi pasar terhadap debt tender offers akan menjadi negatif. 

Meskipun demikian, tidak seperti leverage-decreasing exchange offers, 

debt tender offers memerlukan pengeluaran kas. Sehingga reaksi harga 

saham mungkin akan bergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor 
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tersebut meliputi cost of binding protective covenants dan financial 

distress, capital structure perusahaan, sumber pembiayaan, dan dampak 

dari pajak. 

Bond repurchase atau pembelian kembali obligasi merupakan 

suatu jenis obligasi jaminan pembiayaan jangka pendek. Penjual (repo 

party) menjual obligasi kepada pembeli dan menerima dana dari pembeli 

(kebalikan dari repo party), dan pada saat yang bersamaan kedua belah 

pihak terlibat dalam transaksi yang akan mewakili tanggal yang telah 

disepakati, repo party akan membeli kembali jenis obligasi yang sama dan 

kuantitas yang sama pula dari pembeli dalam jumlah kalkulasi pada 

tingkat bunga yang telah disepakati. Bond repurchase memiliki 

persyaratan maksimum dari satu tahun dengan tingkat bunga yang 

dinegosiasikan antara kedua belah pihak. 

Perusahaan yang mengalami financial distress mungkin akan 

mampu untuk membeli kembali debt-nya pada suatu diskonto, yang akan 

menghemat biaya restrukturisasi / kebangkrutan. Bonds dari perusahaan 

yang mengalami financial distress biasanya bersifat highly illiquid, yang 

akan memungkinkan terjadinya mis-pricing. Jika perusahaan mampu 

untuk membuat bondholders menjual debt mereka pada suatu diskonto 

nilai sesungguhnya, maka shareholders akan mendapat gain. Hal ini 

merupakan suatu bentuk wealth transfer dari bondholders kepada 

shareholders. Namun sangat dimungkinkan bahwa bondholders tidak 

akan mengalami kerugian dalam transaksi tersebut, jika melalui 
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renegosiasi informal mereka, mereka akan mendahulukan biaya yang akan 

mereka kenakan dalam proses kebangkrutan. 

Debt dan equity keduanya memiliki biaya dan manfaat yang perlu 

diseimbangkan satu sama lain. Jika suatu perusahaan telah mengarah pada 

capital structure dengan debt yang terlalu banyak, maka tender offer bagi 

debt akan semakin mendekatkan perusahaan pada capital structure yang 

optimal. Dalam hal ini, reaksi terhadap debt buyback akan menjadi positif 

(sedikit negatif) untuk perusahaan yang paling over-levered. 

Perbedaan antara debt capital dengan equity capital antara lain yaitu 

bahwa debt capital meliputi seluruh pinjaman jangka panjang oleh 

perusahaan, termasuk oleh pemilik perusahaan, dan stockholders. Suatu 

perusahaan dapat memenuhi equity capital secara internal, dengan cara 

menangguhkan earning daripada dibayarkan sebagai dividen kepada 

stockholder-nya, ataupun secara eksternal dengan cara menjual saham biasa 

untuk saham preferen.  

 

C. Market Efficiency 

Jogiyanto (2000:351) mengemukakan bahwa di dalam pasar yang 

kompetitif, harga ekuilibrium suatu aktiva ditentukan oleh tawaran yang tersedia 

dan permintaan agregat. Harga keseimbangan ini mencerminkan konsensus 

bersama antara semua partisipan pasar tentang nilai dari aktiva tersebut 

berdasarkan informasi yang tersedia. Jika suatu informasi baru yang relevan 

masuk ke pasar yang berhubungan dengan suatu aktiva, informasi ini akan 

digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan nilai dari aktiva yang 
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bersangkutan. Akibatnya adalah kemungkinan pergeseran ke harga ekuilibrium 

yang baru. Harga ekuilibirum ini akan tetap bertahan sampai suatu informasi baru 

lainnya merubahnya kembali ke harga ekuilibrium yang baru. 

Reaksi suatu pasar terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru merupakan hal yang penting. Jika pasar bereaksi dengan 

cepat dan akurat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang sepenuhnya 

mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi pasar tersebut disebut 

dengan efisiensi pasar. 

Kunci utama untuk mengukur pasar yang efisien adalah hubungan 

antara harga sekuritas dengan informasi. Berikut adalah tiga macam bentuk utama 

dari efisiensi pasar berdasarkan tiga macam bentuk dari informasi (yaitu informasi 

masa lalu, informasi sekarang yang sedang dipublikasikan, dan informasi privat): 

1. Efisiensi pasar bentuk lemah (weak form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk lemah jika harga-harga dari 

sekuritas tercermin secara penuh (fully reflect) informasi masa lalu. Informasi 

masa lalu tersebut merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi 

pasar secara lemah ini berkaitan dengan teori langkah acak (random walk 

theory) yang menyatakan bahwa data masa lalu tidak berhubungan dengan 

nilai sekarang. Jika pasar efisien bentuk lemah, maka nilai-nilai masa lalu 

tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Ini berarti bahwa 

untuk pasar efisien bentuk lemah, investor tidak dapat menggunakan 

informasi masa lalu untuk mendapatakan keuntungan yang tidak normal. 
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2. Efisiensi bentuk setengah kuat (semistrong form) 

Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang 

dipublikasikan (all publicly available information) termasuk informasi yang 

berada di laporan-laporan keuangan emiten. Jika pasar efisien dalam bentuk 

setengah kuat, maka tidak ada investor atau grup dari investor yang dapat 

menggunakan informasi yang dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan 

tidak normal dalam jangka waktu yang lama. 

3. Efisien pasar bentuk kuat (strong form) 

Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga sekuritas 

secara penuh mencerminkan (fully reflect) semua informasi yang tersedia 

termasuk informasi yang privat. Jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka 

tidak ada individual investor atau grup dari investor yang dapat memperoleh 

keuntungan tidak normal karena mempunyai informasi privat. 

 

D. Event Study 

Event studies diartikan sebagai mempelajari pengaruh suatu peristiwa 

terhadap harga saham di pasar, baik pada saaat peristiwa itu terjadi maupun 

beberapa saat setelah peristiwa itu terjadi atau dapat didefinisikan sebagai suatu 

studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study dapat 

digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu 

pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat. Beberapa tujuan dari penelitian dengan event study yaitu untuk 
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mengetahui harga saham akan meningkat atau menurun setelah peristiwa itu 

terjadi atau harga saham telah terpengaruh sebelum peristiwa terjadi secara resmi. 

Apabila reaksi suatu peristiwa bersifat negatif terhadap harga saham di 

pasar, maka peristiwa itu tidak dikehendaki oleh investor. Reaksi negatif ini 

mengakibatkan harga saham turun setelah pengumuman diterbitkan. Jika suatu 

perusahaan berencana melakukan penerbitan right issue pada saat pasar sedang 

bearish yang bertujuan untuk menutupi kerugian atau kekurangan modal, maka 

investor akan melepaskan sahamnya sebelum maupun setelah pengumuman 

diterbitkan. Dengan terjadinya penurunan harga saham sebelum tanggal 

pengumuman resmi, berarti telah terjadi kebocoran informasi. Sebaliknya, rencana 

penerbitan right issue ketika pasar sedang bullish dan bertujuan untuk 

memperluas produksi akan mendapat reaksi positif dari investor sehingga 

mendorong harga saham meningkat. 

Banyak peristiwa yang dapat mempengaruhi harga saham di pasar 

begitu peristiwa itu terjadi. Peristiwa-peristiwa tersebut memiliki karakteristik 

yang berbeda. Peristiwa corporate action, seperti split, right issue, waran, saham, 

bonus, saham dividen, dan dividen tunai, mempunyai pengaruh terhadap harga 

saham tetapi lamban. Peristiwa insidentil, yaitu yang tidak terulang kembali setiap 

tahun tetapi dapat terjadi sewaktu-waktu, berdampak seketika dan drastis terhadap 

harga saham. 

Besarnya dampak suatu peristiwa terhadap setiap jenis saham tidaklah 

sama. Mungkin sebagian jenis saham terkena dampak negatif dan sebagian lagi 

terkena dampak positif. Akan tetapi, sangat mungkin semua jenis saham terkena 

dampak negatif. Sehingga perusahaan harus mencari cara untuk menentukan tolok 
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ukur dampak tersebut. Investor selalu menggunakan tolok ukur “return”. Khusus 

dalam event studies yang mempelajari “peristiwa spesifik”, tolok ukur return yang 

digunakan adalah abnormal return. 

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat merupakan dua pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan 

informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. Jika 

pengumuman mengandung informasi (information content), maka diharapkan 

pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi 

pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas yang 

bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai 

perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Jika menggunakan 

abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang 

mempunyai kandungan informasi akan memberikan abnormal return kepada 

pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung informasi tidak memberikan abnormal 

return kepada pasar (Jogiyanto, 2000:392). 

1. Window period 

Dalam menganalisis dampak suatu peristiwa terhadap harga saham 

diperlukan batasan waktu untuk mengukur keberadaan abnormal return yang 

mungkin terjadi sebelum dan setelah peristiwa, atau disebut window period. 

Lamanya window period tergantung pada karkateristik peristiwa, sementara 

peristiwa yang terjadi sebelumnya dapat juga dijadikan sebagai pedoman. 

2. Estimation period 

Perhitungan expected return memerlukan data tentang return masa 

lalu, yaitu masa sebelum window period. Lamanya masa sebelum window 
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period dapat berupa harian, mingguan, atau bulanan, yang kemudian akan 

digunakan dalam eksperimen untuk mendapatkan model expected return 

terbaik, yaitu yang disebut dengan estimation period.  

3. Announcement dan News 

Ross (2001: 314) menjabarkan keterkaitan antara announcements, 

expected return dan unexpected return yaitu bahwa return dari saham 

manapun yang diperdagangkan di financial market terdiri dari dua bagian. 

Yang pertama, yaitu expected return dari saham yang merupakan bagian dari 

return yang diprediksi atau diharapkan shareholder di pasar. Return tersebut 

tergantung pada informasi yang dimiliki shareholder yang berhubungan 

dengan saham, dan didasarkan pada pemahaman pasar saat ini akan faktor-

faktor penting yang akan mempengaruhi saham di tahun yang akan datang. 

Bagian kedua dari return pada saham yaitu merupakan ketidakpastian 

(uncertainty), atau risiko, yang merupakan porsi yang muncul dari 

pengungkapan informasi yang tidak diinginkan dalam tahun tersebut. 

Secara umum return dapat dihitung dengan rumus: 

R = E (R) + U 

Total Return = Expected Return + Unexpected Return 

R mewakili Total Return yang sesungguhnya pada tahun tersebut, E (R) 

merupakan bagian ekspektasi dari return, sedangkan U merupakan bagian 

yang tidak diharapkan dari return. 

Dari formula diatas ditunjukkan bahwa Actual Return, atau R, 

berbeda dengan Expected Return, E (R), karena surprises yang terjadi selama 

tahun tersebut. Pada tahun berapapun, Expected Return akan menjadi positif 
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atau negatif, tapi, sejalan dengan waktu, rata-rata nilai dari U akan menjadi 

nol. Hal ini berarti bahwa, Actual Return sama dengan Expected Return. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu announcement bukanlah 

merupakan news adalah dengan mengatakan bahwa pasar telah 

mendiskontokan announcement tersebut. Saat shareholder mendiskontokan 

suatu dollar di masa mendatang, shareholder dapat mengatakan hal tersebut 

kurang layak untuknya karena time value of money. Saat shareholder 

mengatakan bahwa shareholder mendiskontokan suatu announcement, atau 

suatu item news, mereka berharap hal tersebut mempunyai dampak yang kecil 

pada pasar karena pasar telah lebih dahulu mengetahuinya. 

Suatu announcement, kemudian, dapat dipecah menjadi dua bagian, 

yaitu bagian yang diantisipasi atau expected, dan bagian inovasi atau surprise: 

Announcement = Expected part + Surprise 

Expected part dari announcement apapun merupakan bagian dari informasi 

yang digunakan pasar untuk membentuk ekspektasi, E (R), dari return saham. 

Surprise merupakan news yang mempengaruhi return saham yang tidak 

diantisipasi, U. 

Dengan mengasumsikan bahwa informasi relevan yang diketahui 

saat ini telah direfleksikan dalam expected return. Atau dapat dikatakan 

bahwa harga saat ini telah merefleksikan informasi relevan yang tersedia. 

Secara implisit dapat diasumsikan bahwa pasar setidaknya efisien dalam 

bentuk semistrong. 
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E. Risiko dan Return  

Lukas (2008:36) menjelaskan bahwa kerangka analisis risiko dan tingkat 

keuntungan sangat penting bagi seorang investor yang melakukan investasi pada 

kondisi yang tidak pasti. "Hukum dasar" yang berlaku di bidang investasi 

(termasuk investasi pada aktiva finansial) adalah: semakin tinggi tingkat 

keuntungan suatu investasi, semakin besar pula risikonya. 

Expected return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. Semakin 

besar risiko dan suatu sekuritas, semakin besar return yang diharapkan. Begitu 

juga sebaliknya, yaitu semakin kecil return yang diharapkan, semakin kecil risiko 

yang harus ditanggung. Hubungan positif ini hanya berlaku untuk return 

ekspektasi atau ex-ante return (before the fact), yaitu untuk return yang belum 

terjadi, untuk return realisasi (yang sudah terjadi) hubungan positif ini dapat tidak 

terjadi. Untuk pasar yang tidak rasional, kadang kala return realisasi yang tinggi 

tidak mesti mempunyai risiko yang tinggi pula. Bahkan keadaan sebaliknya dapat 

terjadi, yaitu return realisasi yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil. 

Hal terpenting bagi investor awam adalah mereka dapat mengukur risiko 

suatu investasi atau himpunan investasinya. Tanpa mengetahui ukuran risiko 

tersebut, sulit bagi investor untuk menentukan tingkat keuntungan yang 

seharusnya ada pada suatu investasi atau portofolio (required rate of return on 

investment or portofolio) karena risiko yang tinggi dikompensasi dengan tingkat 

keuntungan yang tinggi pula. 
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1. Risiko 

Definisi risiko menurut Jones (2004:9) yaitu ketidakpastian pada 

actual return yang akan diperoleh pada suatu investasi atau merupakan suatu 

peluang terjadinya perbedaan dalam return sesungguhnya pada suatu investasi 

dengan return yang diharapkan. 

Jones (2004: 142) juga mengemukakan bahwa ada beberapa source 

of risk yang membuat suatu asset finansial menjadi berisiko yang antara lain: 

1) Interest Rate Risk 

Yaitu variabilitas dalam return sekuritas yang disebabkan oleh 

perubahan dalam tingkat bunga. Perubahan seperti itu biasanya 

mempengaruhi sekuritas secara terbalik, sedangkan hal lainnya tidak 

berubah, harga sekuritas bergerak berlawanan dengan tingkat bunga. 

2) Market Risk 

Merupakan variablitas dakam return sekuritas yang disebabkan 

oleh fluktuasi dalam pasar aggregate. Semua sekuritas muncul dalam 

market risk, meskipun hal tersebut mempengaruhi saham biasa utama. 

Market risk meliputi faktor-faktor seperti resesi, perang, perubahan 

struktural dalam ekonomi, dan perubahan dalam referensi konsumen. 

3) Inflation Risk 

Faktor yang mempengaruhi semua sekuritas adalah purchasing 

power risk, atau peluang terjadinya penurunan dalam dollar yang 

diinvestasikan dalam purchasing power. Risiko inflasi terkait dengan 

risiko tingkat bunga, saat inflasi meningkat maka tingkat bunga juga akan 
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meningkat, karena pemberi pinjaman mensyaratkan premi inflasi 

tambahan terhadap kompensasi untuk kerugian dalam purchasing power. 

4) Business Risk 

Risiko bisnis merupakan risiko dalam melakukan suatu upaya 

bisnis, khususnya dalam industri atau lingkungan tertentu, seperti 

misalnya perubahan yang pesat terjadi dalam industri telekomunikasi. 

5) Financial Risk 

Risiko finansial diasosiasikan dengan penggunaan anggaran 

hutang oleh perusahaan. Semakin besar proporsi dari asset yang dibiayai 

dengan hutang (bertentangan dengan ekuitas), maka semakin besar 

variabilitas dalam return, sedangkan hal lainnya tidak berubah. 

6) Liquidity Risk 

Risiko likuiditas adalah risiko yang dikaitkan dengan pasar 

sekunder tertentu saat suatu sekuritas diperdagangkan. Investasi yang 

dapat dibeli atau dijual dengan cepat dan tanpa kelonggaran harga yang 

signifikan dipertimbangkan menjadi liquid. Semakin tidak menentunya 

elemen waktu dan harga kelonggaran, maka semakin besar risiko 

likuiditas. 

7) Exchange Rate Risk 

Exchange rate risk adalah variabilitas dalam return pada sekuritas 

yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Seluruh investor 

yang berinvestasi secara internasional dalam arena investasi global yang 

semakin meningkat belakangan ini menghadapi prospek ketidakpastian 
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dalam return setelah mereka mengkonversi foreign gains mereka ke mata 

uang mereka sendiri. 

8) Country Risk 

Country risk juga sering disebut sebagai political risk, yang 

merupakan risiko penting bagi investor saat ini—yang barangkali lebih 

penting pada saat ini daripada masa lalu. Dengan semakin banyaknya 

investor yang berinvestasi secara internasional, secara langsung ataupun 

tidak langsung, politis, dan oleh karena itu stabilitas dan viabilitas 

ekonomi suatu negara perlu dipertimbangkan. 

Sedangkan jenis-jenis risiko menurut Jones (2004:144) ada 2 yaitu: 

1) Systematic Risk 

Risiko sistematis merupakan variabilitas dalam total return 

sekuritas yang secara langsung diasosiasikan dengan pergerakan 

menyeluruh dalam pasar umum atau ekonomi. Secara virtual, semua 

saham mempunyai risiko sistematis, baik obligasi ataupun saham, karena 

risiko sistematis secara langsung meliputi tingkat bunga, pasar, dan risiko 

inflasi. Investor tidak dapat menghindari bagian dari risiko, karena tidak 

peduli mereka berdifersifikasi, risiko dari keseluruhan pasar tidak dapat 

dihindari. 

2) Nonsystematic Risk 

Risiko nonsistematis merupakan variabilitas dalam total sekuritas 

yang tidak terkait dengan variabilitas pasar keseluruhan. Risiko tersebut 

melekat dalam sekuritas tertentu dan diasosiasikan dengan faktor-faktor 

seperti risiko bisnis dan risiko finansial seperti halnya risiko likuiditas. 
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b. Return 

Samsul (2006:274) menjelaskan bahwa banyak peristiwa yang dapat 

mempengaruhi harga saham di pasar begitu peristiwa itu terjadi. Peristiwa-

peristiwa tersebut memiliki kharakteristik yang berbeda. Peristiwa corporate 

action seperti stock split, right issue, warran, saham bonus, saham deviden, 

dan saham tunai mempunyai pengaruh terhadap harga saham tetapi lamban. 

Besarnya dampak suatu peristiwa terhadap suatu jenis saham tidaklah sama. 

Besarnya dampak suatu peristiwa terhadap harga saham juga berbeda-beda. 

Sebagian jenis saham mungkin terkena dampak negatif dan sebagian lagi 

terkena dampak positif. Akan tetapi, sangat mungkin semua jenis saham 

terkena dampak negatif. Oleh karena itu perusahaan mencari cara untuk 

menentukan tolok ukur dampak tersebut. 

Investor selalu menggunakan tolok ukur "return", yaitu 

perbandingan antara harga saat ini dengan harga sebelumnya. Khusus dalam 

event studies yang mempelajari "peristiwa spesifik", tolok ukur return yang 

digunakan adalah abnormal return. 

c. Expected Return (Required Return) 

Menentukan tingkat keuntungan yang diinginkan atau disyaratkan 

(required return) oleh calon pembeli saham sangat tergantung pada tingkat 

risiko saham tersebut. Semakin tinggi risiko saham, semakin besar tingkat 

keuntungan yang disyaratkan. Brown dan Warner dalam Jogiyanto (2000:416) 

mengestimasi return ekspektasi dengan menggunakan 3 macam model 

estimasi berikut ini: 
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1). Mean-adjusted Model 

Model ini menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan 

yang sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode 

estimasi (estimation period). Periode estimasi umumnya merupakan 

periode sebelum periode peristiwa (event periode) atau sering disebut 

sebagai periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 

2). Market Model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market 

model) ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

a). Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi 

selama periode estimasi. 

b). Menggunakan model ekspektasi tersebut untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela. 

Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan teknik regresi 

OLS (Ordinary Least Square) dengan persamaan: 

tjMtjjtj RR ,, .    

3). Market-Adjusted Model 

Model ini menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat 

tersebut. Dengan menggunakan model ini, maka tidak perlu menggunakan 

periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return sekuritas 

yang disetimasi adalah sama dengan return indeks pasar. 
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d. Abnormal return 

Abnormal return adalah selisih antara return aktual dan return yang 

diharapkan (expected return) yang dapat terjadi sebelum informasi resmi 

diterbitkan atau telah terjadi kebocoran informasi (leakage of information) 

sesudah informasi resmi diterbitkan. Abnormal return yang hanya terjadi 

setelah suatu peristiwa terjadi dapat bersifat positif maupun negatif. 

Abnormal return terjadi setiap hari pada setiap jenis saham. Karena 

dihitung secara harian, maka dalam window period dapat diketahui abnormal 

return tertinggi atau terendah, dapat juga diketahui pada hari ke berapa reaksi 

paling kuat terjadi pada masing-masing jenis saham. Kebocoran informasi 

yang mengakibatkan abnormal return yang muncul pada masa sebelum suatu 

peristiwa terjadi akan tampak dalam grafik AR setiap jenis saham. 

Studi peristiwa menganalisis return tidak normal (abnormal return) 

dari sekuritas yang mungkin terjadi di sekitar pengumuman dari suatu 

peristiwa. Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari 

return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal 

merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor). 

Return yang sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada 

waktu ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga 

sebelumnya atau dapat dihitung dengan rumus (Pj,t – Pj,t-1) / Pj,t-1. Sedangkan 

return ekspektasi merupakan return yang harus diestimasi.  

e. Hubungan antara Risk dan Expected return 

Expected return dan risiko mempunyai hubungan yang positif. 

Semakin besar risiko dan suatu sekuritas, semakin besar return yang 
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diharapkan. Begitu juga sebaliknya, yaitu semakin kecil return yang 

diharapkan, semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Hubungan positif ini 

hanya berlaku untuk return ekspektasi atau ex-ante return (before the fact), 

yaitu untuk return yang belum terjadi, untuk return realisasi (yang sudah 

terjadi), hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk pasar yang tidak 

rasional, kadang kala return realisasi yang tinggi tidak mesti mempunyai 

risiko yang tinggi pula. Bahkan keadaan sebaliknya dapat terjadi, yaitu return 

realisasi yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil (Jogiyanto, 200:138).  

 

F. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain 

sebelumnya antara lain pada tahun 1997 oleh Ajai K. Kapoor and Ralph A. Pope 

yang melakukan penelitian tentang kaitan antara corporate debit issuance dengan 

changes in systematic risk. Dengan variabel dependen yaitu systematic risk (beta), 

sedangkan variabel independennya yaitu debt issue (penerbitan surat hutang). 

Sampel dalam penelitian tersebut adalah sebanyak 64 perusahaan yang terdaftar di 

New York Stock Exchanges dan American Stock Exchanges yang mengeluarkan 

debt  pada tahun 1989 yang diperoleh dari Investment Dealers Digest. Hasil dari 

penelitian tersebut menyatakan bahwa penerbitan debt tidak memiliki pengaruh 

terhadap beta (systematic risk). 

Brandon Julio, Woojin Kim dan Michael Weisbach melakukan 

penelitian pada tahun 2007 tentang faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

corporate debt issues. Variabel dependen dalam penelitian tersebut adalah debt 

issue, dengan variablel independennya yaitu sejumlah dimensi yang meliputi 
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quality, maturity, seniority, security, dan convertibility. Sampel dari penelitian 

tersebut sebanyak 14,867 debt issue yang muncul antara tahun 1971 hingga 2004. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor utama 

yang mempengaruhi struktur debt issue yaitu: 

1. Faktor spesifik-perusahaan seperti leverage, peluang pertumbuhan dan cash 

holdings terkait dengan convertibility, maturity dan struktur sekuritas dari 

obligasi yang diterbitkan. 

2. Faktor Ekonomi makro, mempengaruhi kualitas distribusi dari sekuritas yang 

ditawarkan; khususnya selama masa resesi. 

3. Faktor ekonomi makro dan karakteristik perusahaan, faktor-faktor spesifik 

proyek sepertinya mempengaruhi jenis dari sekuritas yang diterbitkan. 

James E. Pawlukiewicz, Julie A.B. Cagle dan Shelly E. Webb 

melakukan penelitian tentang kaitan antara announcements of leverage-changing 

security transactions terhadap temporal behavior dari risk dan required return 

pada tahun 2000. Variabel dependen dari penelitian tersebut yaitu cumulative 

prediction error dari masing-masing jenis event announcement (stock sale, stock 

repurchase, debt issue, dan debt buy back), dengan variabel independennya yaitu 

perubahan dalam systematic risk dan perubahan dalam ketidakpastian terkait beta. 

Sampel dalam penelitian tersebut sebanyak 204 announcement stock sale, 176 

announcement stock repurchase, 302 announcement debt issue, dan 54 

announcement debt repurchase. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan 

bahwa announcement dari right issue, stock repurchase, dan debt issue 

mengakibatkan reduksi dalam variabilitas return dari common stock. Hasil lainnya 

adalah bahwa perubahan dalam risiko sistematis dalam announcement dari 
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perubahan leverage transaksi sekuritas mempengaruhi required return. Ketepatan 

dalam pengukuran risiko sistematis ditentukan oleh pasar, dan dampaknya 

berbeda-beda tergantung dari arah perubahan dalam leverage. 

Timothy Kruse, Tom Nohel dan Steven K. Todd pada tahun 2005 

melakukan penelitian tentang debt repurchase. Variabel dependen dalam 

penelitian tersebut yaitu decision to repurchase debt, sedangkan variabel 

independennya adalah financial ratios, leverage changes, dan Cumulative 

Announcement Returns (CARs). Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 208 

debt tender event selama periode 1988-1996. Hasil dari penelitian tersebut 

menyatakan bahwa tender offer merupakan wealth-creating events. Meskipun 

tender offer gagal dalam menciptakan nilai, tetapi pembiayaan dengan penjualan 

asset menghasilkan announcement mean cumulative equity yang lebih besar. 

Dibandingkan dengan sampel perusahaan non-tendering, perusahaan yang 

menawar debt lebih sedikit memiliki kas, long-term debt yang lebih besar dan 

asset yang lebih banyak. 
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G. Kerangka Pemikiran 
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Keterangan Gambar: 

Dari gambar kerangka pemikiran diatas, event announcement yang 

berupa right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back dikelompokkan 

ke dalam positive atau negative event berdasarkan tanda dari abnormal return. 

Dari pengelompokkan event yang berupa tanda dari abnormal return tersebut 

kemudian dikelompokkan ke dalam risk increase atau risk decrease berdasarkan 

perhitungan variance ratio untuk masing-masing emiten. 

Analisis return variance dilakukan dengan membandingkan antara pre-

event return variance dengan post-event return variance untuk perubahan dalam 

mean return variance yang bertujuan untuk melihat perbedaan yang mungkin 

terjadi dan besarnya perubahan tersebut pada saat periode sebelum event dengan 

periode setelah event. 

Dalam analisis temporal behavior dari stock return, variance ratio 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengetahui ada tidaknya return volatility yang 

terjadi selama post-event period. Post-event period tersebut dibagi ke dalam dua 

interval period, yaitu immediate period dan subsequent period. 

Abnormal return harian dari tiap emiten dijumlahkan untuk menentukan 

Cumulative Prediction Error (CPE) untuk masing-masing event announcement. 

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara event announcement 

leverage-change security transaction terhadap risiko, maka CPE digunakan 

sebagai variabel dependen dengan perubahan dalam systematic risk dan perubahan 

dalam ketidakpastian terkait beta sebagai variabel independennya. 
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H. Hipotesis 

Ha1 =  Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement right issue. 

Ha2 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

terhadap cumulative prediction error terkait announcement right issue. 

Ha3 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement share buy back. 

Ha4 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

terhadap cumulative prediction error terkait announcement share buy 

back. 

Ha5 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement bond issue. 

Ha6 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

terhadap cumulative prediction error terkait announcement bond issue. 

Ha7 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement bond buy back. 

Ha8 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

terhadap cumulative prediction error terkait announcement bond buy 

back. 

Ha9 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan change 

in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement right issue. 
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Ha10 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan change 

in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement share buy back. 

Ha11 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan change 

in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement bond issue. 

Ha12 = Ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk dan change 

in the uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error terkait 

announcement bond buy back. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

E Desain Penelitian 

Metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode event 

studies, yang merupakan suatu studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat. 

Dalam penelitian dengan metode event study, untuk menganalisis 

dampak suatu peristiwa terhadap harga saham diperlukan batasan waktu untuk 

mengukur keberadaan abnormal return yang mungkin terjadi sebelum dan 

sesudah suatu peristiwa, atau yang disebut dengan window period. 

Dalam penelitian ini peristiwa yang menjadi objek pengamatan adalah 

announcement: right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back 

dengan periode pengamatan selama 5 tahun terhitung mulai dari 1 Januari 2004 

sampai dengan 31 Desember 2008. 

Window period ditetapkan selama 30 hari sebelum dan setelah event 

announcement tersebut dipublikasikan dengan memperhatikan kriteria-kriteria 

tertentu yang telah ditetapkan dan disesuaikan dalam penelitian ini. Sedangkan 

estimation period menggunakan periode 60 hari sebelum event announcement. 
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F Populasi & Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan suatu kelompok atau kumpulan subjek atau 

objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

untuk periode 5 tahun dari 1 januari 2004 hingga 31 Desember 2008. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Sampel yang 

digunakan untuk penelitian ini adalah emiten-emiten yang melakukan dan 

mengeluarkan event announcement berupa right issue, share buy back, bond 

issue, dan bond buy back selama periode dari 1 Januari 2004 hingga 31 

Desember 2008. 

3. Teknik Sampling 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sampel dipilih dengan 

menyesuaikannya berdasar kriteria atau tujuan tertentu, tujuan dari pemberian 

kriteria adalah untuk memberi batasan atas sejumlah sampel yang dapat 

digunakan dalam peneitian ini. 

Penetapan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Sampel penelitian adalah seluruh emiten yang mengeluarkan / 

memperdagangkan saham dan obligasi pada jangka waktu pengamatan 

yaitu dari tanggal 1 Januari 2004 hingga 31 Desember 2008. 
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b. Emiten yang dijadikan sampel harus mengeluarkan announcement atau 

melakukan event right issue, dan / atau share buy back, dan / atau bond 

issue dan / atau bond buy back dalam jangka waktu pengamatan (window 

period) yang telah ditentukan. 

c. Announcement dari emiten-emiten tersebut terdapat atau terdaftar dalam 

bonds dan stock announcement di Indonesian Stock Exchange. 

d. Kepastian tanggal announcement dari emiten yang melakukan event 

tersebut diketahui secara pasti. 

e. Tersedia data harga saham yang mencukupi terkait dengan penelitian ini. 

Untuk menangkap price effect maka tanggal yang digunakan adalah 

tanggal saat announcement tersebut dikeluarkan atau muncul dalam 

announcement di Indonesian Stock Exchange. 

 

G Definisi Operasional 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel dependen dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Cumulative Prediction Error (CPE) atau Cumulative Abnormal Return 

(CAR) merupakan penjumlahan return tidak normal hari sebelumnya di 

dalam periode peristiwa untuk masing-masing sekuritas sebagai berikut: 





3015

161

or

ort
jtj UCPE  
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CPE dari formula diatas merupakan penjumlahan abnormal return untuk 

masing-masing event announcement yang diuji pada 3 interval period: 

(Day +1 to +30), (Day +1 to +15), dan (Day +16 to +30). 

2. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

lain yang sifatnya berdiri sendiri. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Dummy Variable merupakan suatu indicator variable yang bernilai 1 

untuk satu kategori tertentu dan bernilai 0 untuk kategori lainnya. Variabel 

indikator digunakan untuk membedakan antara favorable event dengan 

unfavorable event terkait dengan pengaruh faktor risiko pada expected 

return. Dalam penelitian ini variabel dummy digunakan untuk 

membedakan antara favorable events dengan unfavorable events dalam 

kaitannya dengan pengaruh faktor risiko dalam expected return. 

2. Change in Systematic Risk  j  yaitu selisih antara market-model 

regression coefficients antara estimation period (hari +31 hingga hari 

+130) dengan interval post-event period dalam CPE: (Day +1 to +30), 

(Day +1 to +15), dan (Day +16 to +30). Changes in systematic risk 

mengukur perubahan risiko sistematis terhadap CPE. Beta ( ) merupakan 

suatu pengukur volatilitas (volatility) return suatu sekuritas atau return 

portofolio terhadap return pasar. Sehingga Beta merupakan pengukur 

risiko sistematik (systematic risk) dari suatu sekuritas atau portofolio 

relatif terhadap risiko pasar. 
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3. Change in the uncertainty of Beta yaitu selisih antara standard error dari 

estimated beta coefficient dalam post-event period: (Day +1 to +30), (Day 

+1 to +15), dan (Day +16 to +30) dengan standard error dari estimated 

beta coefficient dalam estimation period: (Day +31 to +45), (Day +46 to 

+60), atau (Day +31 to +60). 

 

H Sumber Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah seluruh emiten yang 

listing di BEI yang melakukan event announcement: right issue, share buy back, 

bond issue dan bond buy back selama kurun waktu pengamatan dari periode 1 

Januari 2004 hingga 31 Desenber 2008. Data tersebut diperoleh dari Prospektus 

yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia, JSX Monthly Statistics, dan 

Indonesian Capital Market Directory dengan jangka waktu 5 tahun yaitu dari 1 

Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2008. 

 

I Metode Analisis Data 

Event Study merupakan studi yang mengamati dan mempelajari 

pengaruh suatu peristiwa (event) terhadap reaksi pasar yang informasinya 

tercakup di dalam pengumuman yang dipublikasikannya. Metode event study 

dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari 

suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar 

bentuk setengah kuat. Beberapa tujuan dari penelitian dengan menggunakan 

metode event study yaitu untuk mengetahui harga saham akan meningkat atau 

mengalami penurunan setelah suatu peristiwa terjadi atau harga saham telah 
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terpengaruh sebelum peristiwa itu terjadi secara resmi (telah terjadi kebocoran 

informasi). 

1. Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data awal yaitu berupa perhitungan 

daily return, expected return, dan abnormal return untuk perusahaan j: 

1. Daily Return dan Market Return 

Daily return untuk perusahaan j dapat dihitung dengan rumus: 

1

1






jt

jtjt
jt P

PP
R       (1) 

jtR   = Return perusahaan j pada hari t 

jtP   = Closing Price dari sekuritas perusahaan j pada hari t 

1jtP   = Closing Price dari sekuritas perusahaan j pada hari t-1 

Daily market return pada hari t dapat dihitung dengan rumus: 

1

1






t

tt
IHSGt IHSG

IHSGIHSGR      (1.a) 

IHSGtR   = Market Return (Return IHSG) pada hari t 

tIHSG   = Closing Price dari IHSG pada hari t 

1tIHSG  = Closing Price dari IHSG pada hari t-1 

2. Expected Return 

Expected Return untuk perusahaan j pada hari t dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus estimasi market model berikut: 

mtjjjt RbaRE )(       (2) 

jtRE )(  = Expected Return perusahaan j pada hari t 
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ja   = intercept untuk sekuritas j 

jb   = koefisien slope yang merupakan beta dari sekuritas j 

mtR   = Market Return pada hari t, yaitu indeks IHSG. 

3. Abnormal Return 

Formulasi perhitungan Abnormal return untuk perusahaan j 

pada hari t (ujt) dapat dihitung sebagai berikut: 

)( jtjtjt RERu   atau  )( mtjjjtjt RbaRu   (3) 

t   = hari -1, dan hari 0. 

Rjt   = Return sekuritas perusahaan j pada hari t 

aj dan bj = Estimasi dari market model parameter. 

Rmt   = Market Return pada hari t, yaitu index return IHSG. 

Event-period abnormal return untuk perusahaan j, Uj, dihitung dengan 

rumus: 

0,1, jjj uuU         (4) 

Abnormal return dari perhitungan formula 2 dan 3 diatas dihitung dengan 

mengestimasi vector dari regression coefficients selama jangka waktu 60 

hari sebelum kedua hari (t-1 dan t0) dalam periode event. 

Prediction error untuk hari t-1 dan t0 kemudian dijumlahkan 

untuk menentukan event-period abnormal seperti dalam formula 5. Events 

tersebut kemudian didefinisikan apakah termasuk event yang “positive” 

atau event yang “negative” berdasarkan tanda dari jU . 
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4. Post-event risk changes 

Announcement positif atau negatif yang didefinisikan oleh 

tanda jU  dari formulasi 4 kemudian dikategorikan sebagai risk-

increasing, risk-decreasing, atau risk-neutral berdasarkan rasio dalam 

post-event return variance dengan pre-event return variance.  

Variance digunakan sebagai ukuran dari risiko karena 

variance dapat mengukur perubahan dalam risiko sistematis dan 

perubahan dalam parameter ketidakpastian terkait dengan risiko sistematis 

(uncertainty regarding systematic risk).  

Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi 

dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasi. Untuk risiko 

realisasi, metode yang banyak digunakan adalah standard deviation yang 

mengukur absolut penyimpangan nilai-nilai yang sudah terjadi dengan 

nilai rata-ratanya (sebagai nilai yang diekspektasi). 

Dengan adanya ketidakpastian (uncertainty) berarti investor 

akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis 

nilainya. Untuk itu, return yang akan diterima perlu diestimasi nilainya 

dengan segala kemungkinan yang dapat terjadi. Dengan mengantisipasi 

segala kemungkinan yang dapat terjadi ini berarti bahwa tidak hanya 

sebuah hasil masa depan (outcome) yang akan diantisipasi, tetapi perlu 

diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan kemungkinan probabilitas 

terjadinya. Berkaitan dengan uncertainty berarti distribusi probabilitas dari 

hasil-hasil masa depan perlu diketahui. Distribusi probabilitas merupakan 

satu set dari kemungkinan outcome dengan masing-masing outcome 
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dihubungkan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Distribusi 

probabilitas ini dapat diperoleh dengan cara estimasi secara subyektif atau 

berdasarkan dari kejadian sejenis di masa lalu yang pernah terjadi untuk 

digunakan sebagai estimasi (Jogiyanto, 2000:125). 

Variance Ratio untuk perusahaan j dapat dihitung dengan rumus: 

2
,

2
,

tj

tj
jVR







       (5) 

+t adalah hari ke 30 post-event period (hari +1 hingga hari +30), dan -t 

adalah hari ke 30 pre-event period (hari -30 hingga hari -1). 

Jika VRj lebih besar dari 1.05, maka event tersebut menandakan variance 

increase dan jika VRj lebih kecil dari 0.95 maka event tersebut 

menandakan variance decrease; jika 0.95< VRj<1.05, maka event tersebut 

termasuk ke dalam risk neutral. 

Analisis post-event changes in risk membandingkan antara 

variances untuk kelompok risk-increasing dengan kelompok risk 

decreasing dalam sub-sample dari postive dan negative events. Cross-

sectional return variance dihitung dengan rumus: 

N

RER
j

srtjsrt

j

 


2

2

))((
      (6) 

subscript s menandakan sign dan subscript r menandakan kelompok risk-

change, serta N merupakan banyaknya event dalam masing-masing 

subgroup. Estimation period untuk variance ini dibedakan dengan event 

period, dalam variance ini digunakan return dari interval (Day -30 to -5) 

dan (Day +5 to +30). 
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5. Variance return saham 

Untuk menguji apakah perubahan risiko yang disebabkan oleh 

announcement financing dan repurchase akan melemahkan pre-event 

level, maka perubahan risiko diuji untuk 2 periode post-event: +t1 (hari +1 

hingga +15) dan periode +t2 (Day +1 to +30). Untuk menguji perilaku 

temporer dari perubahan post-event return variance, 2 variance ratio 

dihitung dengan menggunakan formulasi sebagai berikut: 

 2
,

2
1,1
tij

tj
jVR







  dan 2
,

2
2,2

tij

tj
jVR







   (7) 

Periode yang dinotasikan –t mengacu pada sebelum interval (-30,-1). 

VR1j adalah ukuran perubahan immediate dalam return variance 

yang disebabkan event perusahaan j, dan dihitung sebagai rasio dari return 

variance selama 15-hari pertama periode post-event terhadap pre-event 

variance yang sesungguhnya. 

Perubahan subsequent dalam risiko selama periode post-event 

diukur dengan VR2j yang membandingkan return variance sepanjang 

interval (Day +1 to +15) dan (Day +16 to +30). Nilai dari VR2j 

diklasifikasikan sebagai peningkatan (VR2j>1) atau penurunan (VR2j<1). 

Untuk menguji apakah post-event variance akan kembali ke pre-event 

levels, maka digunakan estimasi regresi berikut: 

 jjjj eVRaaVRVR  112 10     (8) 

Jika perubahan dalam variance melemah, maka koefisien intercept dan 

slope diharapkan menjadi positif dan secara signifikan berbeda dari nol, 

tetapi kurang dari satu ( 0 , atau < 1). 
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6. Cumulative Prediction Error 

Beberapa penelitian berusaha untuk menemukan faktor-faktor 

spesifik yang dapat menjelaskan terjadinya abnormal return. Sehingga 

banyak digunakan teknik regresi untuk menemukan faktor-faktor tersebut. 

Cumulative Abnormal Return (CAR) digunakan sebagai dependen 

variabel dan faktor-faktor spesifik digunakan sebagai independen variabel. 

Abnormal Return yang disebabkan oleh announcement dalam 

penelitian ini dicakup oleh Cumulative Prediction Error (CPE) untuk 3 

interval period (Day +1 to +15), (Day +16 to +30), dan (Day +1 to +30). 

Cumulative Prediction Error untuk perusahaan j dihitung dengan rumus: 

 



3015

161

or

ort
jtj UCPE       (9) 

Untuk menguji dampak dari perubahan dalam systematic risk 

dan ketidakpastian terkait level dari systematic risk, maka model regresi 

berikut digunakan untuk mengestimasi masing-masing dari 3 interval 

tersebut: 

jjjjjjjjj SEDDSEDCPE   ))(()()( 543210  (10) 

change in systematic risk terakomodir oleh perbedaan dalam koefisien 

market-model regression antara estimation period (hari +31 hingga hari 

+130) dan interval in question  j ; dengan change in the uncertainty of 

beta terhimpun oleh perbedaan antara standard error dari estimasi 

koefisien beta dalam periode post-event dengan standard error dari 

estimasi koefisien beta dalam periode estimation periode   jSE  . 

Untuk tujuan perbandingan, periode estimasi standard error dihitung 
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dengan menggunakan periode dari 15 hari (+31 hingga +45) atau 30 hari 

(+31 hingga +60) berdasarkan periode interval dari CPE. 

Beberapa penelitian berusaha untuk menemukan faktor-faktor 

spesifik yang dapat menjelaskan terjadinya abnormal return. Sehingga 

banyak digunakan teknik regresi untuk menemukan faktor-faktor tersebut. 

Cumulative Abnormal Return (CAR) digunakan sebagai dependen 

variabel dan faktor-faktor spesifik digunakan sebagai independen variabel. 

jD  merupakan indicator variable yang mempunyai nilai satu 

untuk positive event dan nol untuk negative event. Variabel indikator 

digunakan untuk membedakan antara favorable event dengan unfavorable 

event terkait dengan pengaruh faktor risiko pada expected return. 

Penggunaan variable indicator atau dummy variable dalam 

suatu penelitian bertujuan atau disebabkan karena dalam suatu analisis 

regresi linear kadang terjadi bahwa variabel dependen tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel yang dapat dinyatakan secara kuantitatif (seperti 

modal usaha, pengalaman berusaha, hasil usaha), tertapi juga dipengaruhi 

oleh variabel yang pada dasarnya bersifat atau berbentuk kualitatif, 

atribut, maupun kategori (variabel dengan skala nominal seperti jenis 

kelamin, agama, dan lain sebagainya). 

Dalam analisis regresi, baik regresi sederhana ataupun regresi 

berganda dapat digunakan apabila salah satu, beberapa, atau semua 

variabel independennya berupa variabel kualitatif, atribut, atau kategori 

(variabel dengan skala nominal). 
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Untuk variabel kualtitatif, atribut, atau kategori tersebut 

digunakan nomor kode 1 untuk pengamatan yang masuk satu kategori dan 

nomor kode 0 untuk pengamatan yang masuk kategori lainnya. 

Variabel yang mengambil nilai seperti 0 atau 1 tersebut disebut 

variabel dummy (dummy variable). Nama lainnya ialah variabel indicator, 

variabel binary, atau variabel dichotomous (Djarwanto dan Subagyo, 

2003:275). 

Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu dengan metode 

analisis deskriptif statistik yang meliputi: 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas mengacu pada situasi dimana variabel independen 

/ prediktor terkorelasi dengan kuat. Saat variabel independen bersifat 

multikolinear, maka terdapat “overlap” atau sharing of predictive power. Uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan Variance Inflation Factor 

(VIF). 

2. Uji Autokorelasi 

Karena penelitian ini menggunakan data time series, maka 

digunakanlah uji Autokorelasi dimana uji Autokorelasi hanya digunakan 

dalam penelitian-penelitian yang menggunakan data time series. Penghitungan 

dengan Autokorelasi untuk menguji serial correlation dari batasan error 

terms, dan, bila signifikan, mengindikasikan nonindependensi dari error. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas pada prinsipnya adalah untuk menguji 

sebuah grup (data kategori) apakah mempunyai varians yang sama diantara 
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grup tersebut. Jika varians sama maka dikatakan homoskedastisitas, 

sedangkan jika varians tidak sama maka terjadi heteroskedastisitas, sementara 

heteroskedastisitas tidak boleh terjadi. Terdapat 2 alat untuk menguji 

Heteroskedastisitas yaitu dengan alat analisis levene atau dengan analisis 

residual yang berupa grafik. 

4. Uji Dua Sampel Berpasangan (Paired Sample T Test) 

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 

(mean) antara dua kelompok sampel yang berpasangan (berhubungan). 

5. Uji Regresi Berganda 

Uji regresi berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

variabel atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, uji ini 

digunakan untuk mengetahui arah hubungan variabel independen dengan 

variabel dependen, yaitu berhubungan positif atau negatif serta untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. 

6. Pengujian Hipotesis 

Metode yang digunakan untuk pengujian hipotesis yaitu: 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

1)   1;1;  nkktabel FF   

  = 5 % 

n =  jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen 
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2) Menghitung nilai F dengan rumus: 

 
  knR

k
R

Fhitung 
 2

2

1
1  

2R  = koefisien determinasi 

k = jumlah variabel independen 

n = jumlah sampel 

3) Kriteria pengujian 

a). Apabila tabelhitung FF   maka 0H  diterima, yang berarti variabel 

independen secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b). Apabila tabelhitung FF   maka 0H  ditolak, yang berarti variabel 

independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Uji T 

Uji t digunakan untuk menguji masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

1)  1;2 


kndftabel tt   

α = 5 % 

n = jumlah sampel 

k = jumlah variabel independen 

2) Menghitung nilai t dengan rumus: 

i

i
hitung S

t
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i  = koefisien regresi 

iS  = standar error regresi 

3) Kriteria pengujian 

a). Apabila tabelhitungtabel ttt   maka 0H  diterima, yang berarti 

variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b). Apabila tabelhitung tt   atau tabelhitung tt   maka 0H  ditolak, yang 

berarti variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

c. Uji R2 

       
 2

21

2121
2

2
2

12

1
...2

xrx
xrxryxryxryxryxR




  

2R  = koefisien determinasi 

1ryx  = korelasi sederhana antara X1 dengan Y 

2ryx  = korelasi sederhana antara X2 dengan Y 

21xrx  = korelasi sederhana antara X1 dengan X2 

Koefisien R2 menunjukkan besarnya persentase variasi variabel 

independen yang mampu menjelaskan variasi variabel dependen. R2 sama 

dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentase sumbangan pengaruh dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya R2 sama 

dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sempurna. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

J Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengolah data dan penginterpretasian 

hasil pengolahan data sehingga dari hasil analisis dan interpretasi tersebut dapat 

diambil kesimpulan. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh announcement right 

issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back terhadap risiko sistematis 

dan required return. Announcement yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

announcement pada prospektus yang diterbitkan secara resmi oleh Bursa Efek 

Indonesia. 

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Dari seluruh sampel yang didapat dan 

telah memenuhi kriteria sesuai dengan penelitian ini diperoleh sampel akhir 

sebanyak 112 announcements dengan distribusi tiap event sebagai berikut: right 

issue sebanyak 13 announcements, share buy back dengan jumlah 25 

announcements, bond issue sebanyak 43 announcements, dan bond buy back 

dengan jumlah 31 announcements. 

 

B. Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis 

Hasil uji Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi 

dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 
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TABEL IV.1 
HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS 

 

Event 
VIF 

jD  
j   jSE   

Panel A: Right Issue    
Day +1 to +30 4.216 2.697 1.132 
Day +1 to +15 2.404 2.653 3.693 
Day +16 to +30 1.978 1.571 3.107 
    
Panel B: Share Buy Back    
Day +1 to +30 3.343 1.578 4.067 
Day +1 to +15 2.682 1.690 3.753 
Day +16 to +30 1.203 2.257 1.220 
    
Panel C: Bond Issue    
Day +1 to +30 1.748 2.410 3.601 
Day +1 to +15 1.726 3.293 3.114 
Day +16 to +30 1.323 2.663 1.323 
    
Panel D: Bond Buy Back    
Day +1 to +30 1.264 1.208 1.202 
Day +1 to +15 1.745 1.604 1.609 
Day +16 to +30 1.085 1.120 1.241 

Sumber: Data hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) untuk right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy 

back pada full period, immediate period, dan subsequent period berkisar antara 

1.084 hingga 4.329 yang lebih kecil dari 5 untuk kelima variabel independen 

tersebut, mengindikasikan bahwa antar variabel independen tersebut tidak terdapat 

permasalahan multikolinearitas atau hubungan linear antar variabel independen 

dalam model regresi. 
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TABEL IV.2 
HASIL UJI AUTOKORELASI 

 

Event Durbin-Watson DW Table (dL) DW Table (dU) 

Panel A:  
Right Issue  

  

Day +1 to +30 1.943 0.445 2.390 
Day +1 to +15 1.534 0.445 2.390 
Day +16 to +30 2.458 0.445 2.390 
    
Panel B:  
Share Buy Back  

  

Day +1 to +30 2.039 0.953 1.886 
Day +1 to +15 1.940 0.953 1.886 
Day +16 to +30 1.880 0.953 1.886 
    
Panel C:  
Bond Issue    

Day +1 to +30 1.766 1.230 1.786 
Day +1 to +15 2.082 1.230 1.786 
Day +16 to +30 1.633 1.230 1.786 
    
Panel D:  
Bond Buy Back    

Day +1 to +30 1.836 1.090 1.825 
Day +1 to +15 1.798 1.090 1.825 
Day +16 to +30 1.726 1.090 1.825 

Sumber: Data hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Hasil uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai DW untuk even 

right issue berkisar antara 1.534 hingga 2.458 dengan nilai DW dL dan dU yaitu 

0.445 dan 2.390. Sedangkan share buy back menghasilkan nilai DW antara 1.880 

hingga 2.039 dengan nilai DW dL dan dU yaitu 0.953 dan 1.886. Bond issue 

menghasilkan nilai DW antara 1.663 hingga 2.082 dengan nilai DW dL dan dU 

yaitu 1.230 dan 1.786. Sedangkan nilai DW untuk event bond buy back berkisar 

antara 1.726 hingga 1.836 dengan nilai DW dL dan dU yaitu 1.090 dan 1.825. 

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi yang 

terjadi dalam model regresi. 
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TABEL IV.3 
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS 

 

Event 
CPE j   jSE   

Levene 
Statistic Sig. Levene 

Statistic Sig. Levene 
Statistic Sig. 

Panel A:  
Right Issue       

Day +1 to +30 3.645 .057 .055 .819 .629 .444 
Day +1 to +15 .724 .189 .186 .518 2.272 .479 
Day +16 to +30 2.081 .051 .191 .671 2.030 .053 
       
Panel B:  
Share Buy Back       

Day +1 to +30 1.240 .277 3.453 .076 1.073 .311 
Day +1 to +15 1.835 .189 .431 .518 .518 .479 
Day +16 to +30 4.014 .057 .058 .811 .107 .746 
       
Panel C:  
Bond Issue       

Day +1 to +30 3.954 .052 1.078 .305 3.975 .053 
Day +1 to +15 .744 .393 1.092 .302 3.838 .057 
Day +16 to +30 3.574 .052 .344 .561 3.390 .057 
       
Panel D:  
Bond Buy Back       

Day +1 to +30 .244 .625 1.983 .170 3.453 .057 
Day +1 to +15 .173 .681 3.867 .051 3.636 .066 
Day +16 to +30 1.226 .277 3.822 .060 1.892 .179 

Sumber: Data hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa keempat jenis event pada full 

period, immediate period, dan subsequent period memiliki signifikansi yang 

berkisar antara 0.052 hingga 0.681 untuk CPE, j  dengan signifkansi yang 

berkisar antara 0.051 hingga 0.819, sedangkan  jSE   memiliki signifikansi yang 

berkisar antara 0.053 hingga 0.749. Karena signifikansi dari ke empat kelompok 

tersebut yang lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa ke empat 

kelompok data event announcement tersebut mempunyai varian yang sama. 
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Hasil pengelompokan event berdasarkan jenis dan perubahan variance 

untuk tiap event announcement dapat disajikan dalam tabel berikut: 

TABEL IV.4 
DISTRIBUSI EVENTS BERDASAR TIPE DAN VARIANCE CHANGE 

Tipe 
Positive Events Negative Events 

Total Risk 
Increase 

Risk 
Neutral 

Risk 
Decrease 

Risk 
Increase 

Risk 
Neutral 

Risk 
Decrease 

Right Issue 2 - 2 7 - 2 13 
Share Buy Back 6 - 7 4 1 7 25 
Bond Issue 11 1 6 10 1 14 43 
Bond Buy Back 10 2 3 11 - 5 31 

Total 29 3 18 32 2 28 112 
Sumber: Data hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Tabel IV.4 menunjukkan distribusi event berdasarkan jenis dan risk 

group tiap event announcement, dapat dilihat bahwa mayoritas leverage-reducing 

announcement merupakan negative events dengan persentase right issue sebesar 

69% atau 9 announcement dan bond buy back sebesar 52% atau 16 

announcement. Sedangkan share buy back merupakan positive event dengan 

persentase sebesar 52% atau 13 announcement, sementara bond issue merupakan 

event yang negative dengan persentase sebesar 58% atau 25 announcement. 

Dari pengelompokan event diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

announcement right issue, bond buy back, dan bond issue merupakan event yang 

negatif (unfavorable), sedangkan share buy back merupakan event yang positif 

(favorable). Beberapa tujuan emiten terkait publikasi announcement perubahan 

leverage transaksi sekuritas yang akan menyebabkan pasar bereaksi positif antara 

lain: ekspansi pasar atau produksi, pelunasan utang / refinancing, akuisisi 

perusahaan lain. Sedangkan pasar akan bereaksi secara negatif pada tujuan seperti: 

menutupi kerugian atau kekurangan modal, divestasi beberapa bisnis emiten, 

pembelian kembali saham dengan maksud untuk menjadi perusahaan tertutup. 
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1. Change in Mean Return Variance 

Berikut adalah hasil uji paired sample T Test untuk perubahan dalam 

mean return variance antara pre-event dengan post-event untuk grup positive 

dan negative event: 

TABEL IV.5 
PERUBAHAN DALAM MEAN RETURN VARIANCE 

PRE-EVENT VS. POST-EVENT 
PANEL A: RIGHT ISSUE 

 Type of Event 
  Positive Negative 
  Risk Increase Risk Decrease Risk Increase Risk Decrease 

N 2 2 7 2 
Pre-Event (Mean)  0.0473638 0.0544517 0.0280268 0.0408176 
Post-Event (Mean)  0.2003464  0.0348690  0.0401825  0.0260569 
Mean (Pre – Post) -0.2184656 0.0148032 -0.0137833 0.0167671 
t-statistic -7.696 1.646 -0.854 2.590 
p-value  0.082  0.348 0.426   0.235 

PANEL B: SHARE BUY BACK 
  Type of Event 

  Positive Negative 
  Risk Increase Risk Decrease Risk Increase Risk Decrease 
N 6 7 4 7 
Pre-Event (Mean) 0.0158037 0.023802 0.0066819 0.015189 
Post-Event (Mean) 0.0271344 0.0160376 0.0174363 0.0030995 
Mean (Pre – Post) -0.0113307 0.0077643 -0.0107544 0.0120895 
t-statistic -2.425 1.178 -3.179 4.015 
p-value 0.052 0.292 0.019 0.028 

PANEL C: BOND ISSUE 
  Type of Event 
  Positive Negative 
  Risk Increase Risk Decrease Risk Increase Risk Decrease 

N 11 6 10 14 
Pre-Event (Mean) 0.03933655 0.0161222 0.0165507 0.0328963 
Post-Event (Mean) 0.0911488 0.0085893 0.0356712 0.0152006 
Mean (Pre – Post) -0.0517833 0.0075329 -0.0191205 0.0176928 
t-statistic -3.643 1.207 -3.185 3.706 
p-value 0.005 0.281 0.011 0.003 

PANEL D: BOND BUY BACK 
  Type of Event 
  Positive Negative 
  Risk Increase Risk Decrease Risk Increase Risk Decrease 

N 10 3 11 5 
Pre-Event (Mean) 0.0229914 0.0248202 0.0194737 0.0419825 
Post-Event (Mean) 0.030755 0.0138023 0.0625585 0.0195786 
Mean (Pre – Post) -0.0077636 0.0110179 -0.0430847 0.0224039 
t-statistic -0.801 0.537 -3.662 1.253 
p-value 0.444 0.645 0.004 0.278 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 63

Tabel IV.5 menunjukkan bahwa dalam event right issue (Panel A) 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara pre-event return dengan post-event 

return baik dalam positive event maupun dalam negative event. Dalam grup 

positive event, mean dari post-event (0.2003464) untuk subgroup risk increase 

lebih besar daripada mean dari pre-event (0.0473638) atau terjadi kenaikan 

rata-rata return variance sebesar 0.2184656 setelah adanya announcement 

right issue tetapi tidak signifkan, sedangkan mean dari post-event (0.0348690) 

untuk subgroup risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-event 

(0.0544517) atau terjadi penurunan rata-rata return variance sebesar 

0.0148032 setelah adanya announcement right issue tetapi tidak signifikan. 

Dalam grup negative event, mean dari post-event (0.0401825) untuk subgroup 

risk increase lebih besar daripada mean dari pre-event (0.0280268) atau 

terjadi kenaikan rata-rata return variance yang tidak signifikan yaitu naik 

sebesar 0.0137833 setelah adanya announcement right issue, sedangkan mean 

dari post-event (0.0260569) untuk subgroup risk decrease lebih kecil daripada 

mean dari pre-event (0.0408176) atau terjadi penurunan rata-rata return 

variance yang tidak signifikan yang turun sebesar 0.0167671 setelah adanya 

announcement right issue. Hasil tersebut menunjukkan bahwa announcement 

right issue tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return variance 

pada empat subgroup jenis event. 

Share buy back (Panel B) menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan dalam pre-event variance dengan post-event variance pada kedua 

subgroup dari negative event dengan p-value sebesar 0.019 untuk subgrup risk 

increase dan nilai p-value untuk subgrup risk decrease sebesar 0.028. Dalam 
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grup positive event, mean dari post-event (0.0271344) untuk subgroup risk 

increase lebih besar daripada mean dari pre-event (0.0158037) atau terjadi 

kenaikan rata-rata variance sebesar 0.0113307 setelah adanya announcement 

share buy back dengan p-value sebesar 0.052 (signifikan pada level 10%), 

sedangkan mean dari post-event (0.0160376) untuk subgroup risk decrease 

lebih kecil daripada mean dari pre-event (0.023802) atau terjadi penurunan 

rata-rata variance sebesar 0.0077643 setelah adanya announcement share buy 

back tetapi tidak signifikan. Dalam grup negative event, mean dari post-event 

(0.0174363) untuk subgroup risk increase lebih besar daripada mean dari pre-

event (0.00066819) atau terjadi kenaikan rata-rata variance sebesar 0.0107544 

setelah adanya announcement share buy back dengan signifikansi sebesar 

0.019 (pada level of significance 5%), sedangkan mean dari post-event 

(0.0030995) untuk subgroup risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-

event (0.015189) atau terjadi penurunan rata-rata variance sebesar 0.0120895 

setelah adanya announcement share buy back dengan signifikansi 0.028 (pada 

level of significance 5%). Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa 

announcement share buy back tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap return variance pada grup positive event, tetapi memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return variance pada grup negative event. 

Bond issue (Panel C) terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-

event variance dengan post even variance pada positive dan negative event 

yaitu dalam positive event pada subgroup risk increase dengan p-value sebesar 

0.005 dan p-value sebesar 0.011 untuk risk increase pada negative event serta 

p-value sebesar 0.003 untuk risk decrease pada negative event, sedangkan 
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subgroup risk decrease dalam negative event menunjukkan p-value sebesar 

0.281 yang menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-

event variance dengan post even variance. Dalam grup positive event, mean 

dari post-event (0.0911488) untuk subgroup risk increase lebih besar daripada 

mean dari pre-event (0.03933655) atau terjadi kenaikan rata-rata variance 

sebesar 0.0517833 setelah adanya announcement bond issue yang signifikan 

pada level 5%, sedangkan mean dari post-event (0.0085893) untuk subgroup 

risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-event (0.0161222) atau 

terjadi penurunan rata-rata variance sebesar 0.0075329 setelah adanya 

announcement bond issue tetapi tidak signifikan. Dalam grup negative event, 

mean dari post-event (0.0356712) untuk subgroup risk increase lebih besar 

daripada mean dari pre-event (0.0165507) atau terjadi kenaikan rata-rata 

variance sebesar 0.0191205 setelah adanya announcement bond issue yang 

signifikan pada level 5%, sedangkan mean dari post-event (0.0152006) untuk 

subgroup risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-event (0.0328963) 

atau terjadi penurunan rata-rata variance sebesar 0.0176928 setelah adanya 

announcement bond issue yang signifikan pada level 5%. Dari hasil diatas 

dapat disimpulkan bahwa announcement bond issue tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap return variance pada subgrup risk decrease dari 

positive event, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap return 

variance pada grup negative event dan subgrup risk increase dari positive 

event. 

Bond buy back (Panel D) menunjukkan tidak terdapat perbedaan 

signifikan antara pre-event variance dengan post-event variance untuk grup  
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dan subgroup dari positive dan negative event kecuali dalam grup negative 

event (subgroup risk increase) yang menunjukkan adanya perbedaan yang 

signifikan antara pre-event variance dengan post even variance yang 

ditunjukkan dengan nilai p-value sebesar 0.004. Dalam grup positive event, 

mean dari post-event (0.030755) untuk subgroup risk increase lebih besar 

daripada mean dari pre-event (0.0229914) atau terjadi kenaikan rata-rata 

variance sebesar 0.0077636 setelah adanya announcement share buy back 

tetapi tidak signifikan, sedangkan mean dari post-event (0.0138023) untuk 

subgroup risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-event (0.0248202) 

atau terjadi penurunan rata-rata variance sebesar 0.0110179 setelah adanya 

announcement share buy back tetapi tidak signifikan. Dalam grup negative 

event, mean dari post-event (0.0625585) untuk subgroup risk increase lebih 

besar daripada mean dari pre-event (0.0194737) atau terjadi kenaikan rata-rata 

variance sebesar 0.0430847 setelah adanya announcement share buy back 

yang signifikan pada level 5%, sedangkan mean dari post-event (0.0195786) 

untuk subgroup risk decrease lebih kecil daripada mean dari pre-event 

(0.0419825) atau terjadi penurunan rata-rata variance sebesar 0.0224039 

setelah adanya announcement share buy back tetapi tidak signifikan. Dalam 

announcement bond buy back, hanya subgroup risk increase dari negative 

event yang memiliki pengaruh signifikan terhadap return variance. 

Dari seluruh jenis event, subgroup risk increase dalam grup positive 

dan negative event memiliki selisih mean yang negatif atau mengalami 

kenaikan setelah adanya event baik pada right issue, share buy back, bond 

issue, ataupun bond buy back. Sedangkan subgroup risk decrease dalam grup 
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positive dan negative event memiliki selisih mean yang positif atau mengalami 

penurunan setelah adanya event baik pada right issue, share buy back, bond 

issue, ataupun bond buy back. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh pawlukiewicz dkk, yang menemukan bahwa dalam 

subgroup risk increase terjadi kenaikan mean variance, sedangkan pada grup 

risk decrease terjadi penurunan mean variance setelah announcement. 

2. Temporal Return Volatility 

Hasil uji regresi untuk mengetahui apakah post-event variance akan 

kembali pada pre-event levelnya dapat disajikan dalam tabel berikut: 

TABEL IV.6 
REGRESSION RESULTS: PRE-EVENT & POST-EVENT 

DEPENDENT VARIABLE: VR2J*VR1J 

Sample Independent Variables R2 

Intercept VR1 
Right Issue (N=13) 0.146 0.113 0.029 

t-statistic (0.489) (0.571)  
Sig. 0.634 0.579  

Share Buy Back (N=24) 0.177 0.355 0.246 
t-statistic (0.926) (2.682)  

Sig. 0.364 0.014  
Bond Issue (N=43) 0.096 0.431 0.221 

t-statistic (0.406) (3.406)  
Sig. 0.687 0.001  

Bond Buy Back (N=29) 0.137 0.778 0.355 
t-statistic (.453) (3.858)  

Sig. 0.654 0.001  
Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Dari tabel IV.6 diperoleh hasil R2 yang berkisar antara 0.029 hingga 

0.355, dengan intercept dan slope yang keduanya memiliki nilai koefisien 

yang positif, tidak sama dengan 0 (nol) dan kurang dari 1 (satu). Event yang 

berupa right issue dengan jumlah sampel sebanyak 13 sampel memiliki 

coefficient intercept sebesar 0.146 dengan t-statistic sebesar 0.486 dan R2 

sebesar 2.9%, dan coefficient VR1 sebesar 0.113 dengan t-statistic sebesar 
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0.571 mengindikasikan bahwa risk dalam post-event period (Day +16 to +30) 

kembali pada level dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1) tetapi tidak 

signifikan. Sedangkan share buy back memiliki coefficient intercept sebesar 

0.177 dengan t-statistic sebesar 0.926, dan coefficient VR1 sebesar 0.355 

dengan t-statistic sebesar 2.682 dan R2 sebesar 24.6% mengindikasikan bahwa 

risk dalam post-event period (Day +16 to +30) berbalik kembali pada level 

dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1) dengan signifkansi sebesar 0.014 

pada level of significance 5%. Bond issue memiliki coefficient intercept 

sebesar 0.096 dengan t-statistic sebesar 0.406, dan coefficient VR1 sebesar 

0.431 dengan t-statistic sebesar 3.406 serta R2 sebesar 22.1% mengindikasikan 

bahwa risk dalam post-event period (Day +16 to +30) kembali pada level 

dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1) signifikan pada   sebesar 10%. 

Bond buy back memiliki coefficient intercept sebesar 0.137 dengan t-statistic 

sebesar 0.453, dan coefficient VR1 sebesar 0.778 dengan t-statistic sebesar 

3.858 mengindikasikan bahwa risk dalam post-event period (Day +16 to +30) 

kembali pada level dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1) dengan R2 

sebesar 35.5% dan signifikansi sebesar 0.001 pada  5%. 

Dari keseluruhan event announcement tersebut menunjukkan bahwa 

dalam announcement right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy 

back menyebabkan risiko dalam post-event period (Day +16 to +30) berbalik 

kembali pada level dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1). Hasil tersebut 

menyatakan bahwa bagian pada perubahan dalam risiko yang disebabkan oleh 

announcement right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back 

terdiri dari transitory component dan permanent component. 
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Untuk menguji temporal return volatility yang terjadi antara pre-

event dengan post-event maka dilakukan perbandingan perubahan risiko 

dalam dua periode post-event yaitu ((Day +1 to +15) hingga (Day -30 to -1)) 

dengan ((Day +16 to +30) hingga (Day -30 to -1)). Hasil uji paired sample T 

Test dalam dua periode post-event dapat ditampilkan dalam tabel berikut: 

TABEL IV.7 
TEMPORAL RETURN VOLATILITY SELAMA POST-EVENT PERIOD 

PANEL A: RIGHT ISSUE 
Mean of Variance Change For the 
Estimation Period: 

Type of Event 
Positive Negative 

N 4 9 
(Day +1 to +15) to (Day -30 to -1) 0.2219212 1.6059395 
(Day +16 to +30) to (Day -30 to -1) 2.4325691 1.5553191 
Mean Difference -2.2106479 0.0506204 
p-value 0.139 0.926 

PANEL B: SHARE BUY BACK 
Mean of Variance Change For the 
Estimation Period: 

Type of Event 
Positive Negative 

N 13 12 
(Day +1 to +15) to (Day -30 to -1) 1.3347273 4.5324219 
(Day +16 to +30) to (Day -30 to -1) 0.9880471 4.9343272 
Mean Difference 0.3466803 -0.4019053 
p-value 0.419 0.590 

PANEL C: BOND ISSUE 
Mean of Variance Change For the 
Estimation Period: 

Type of Event 
Positive Negative 

N 18 25 
(Day +1 to +15) to (Day -30 to -1) 4.6127199 4.5585023 
(Day +16 to +30) to (Day -30 to -1) 14.2268537 5.0652896 
Mean Difference -9.6141338 -0.5067873 
p-value 0.155 0.695 

PANEL D: BOND BUY BACK 
Mean of Variance Change For the 
Estimation Period: 

Type of Event 
Positive Negative 

N 15 16 
(Day +1 to +15) to (Day -30 to -1) 20.6952696 2.2838690 
(Day +16 to +30) to (Day -30 to -1) 13.3154475 6.3100508 
Mean Difference 7.3798221 -4.0261818 
p-value 0.375 0.238 
Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 

Dari hasil tabel diatas menunjukkan bahwa untuk event right issue 

(Panel A), p-value untuk positive event sebesar 0.139, sedangkan untuk 
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negative event sebesar 0.926 mengindikasikan bahwa return volatility yang 

terjadi sesaat setelah event (Day +1 to +15) tetap terjadi setelah periode 

berikutnya setelah event (Day +16 to +30). 

Share buy back (Panel B) menunjukkan p-value sebesar 0.419 untuk 

positive event, sedangkan negative event sebesar 0.590 mengisyaratkan bahwa 

return volatility selama 15 hari dalam immediate period (Day +1 to +15) tetap 

ada selama 15 hari berikutnya dalam subsequent period (Day +16 to +30). 

Untuk event bond issue (Panel C), menunjukkan tidak ada 

perbedaan dalam change in variance untuk positive ataupun negative event 

yang ditunjukkan dengan nilai p-value untuk positive event sebesar 0.155, 

sedangkan negative event sebesar 0.695, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

return volatility yang terjadi selama 15 hari dalam immediate period (Day +1 

to +15) tetap terjadi dalam subsequent period (Day +16 to +30). 

Bond buy back (Panel D) pada grup positive event menghasilkan p-

value sebesar 0.375 sedangkan untuk grup negative event sebesar 0.238 

mengindikasikan bahwa return volatility yang terjadi sesaat setelah event (Day 

+1 to +15) masih terdapat dalam periode setelah event (Day +16 to +30). 

Dari hasil p-value ke empat event tersebut mengindikasikan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan dalam return volatility pada immediate 

period (Day +1 to +15) dan subsequent period (Day +16 to +30). Dari indikasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa return volatility yang terjadi sesaat setelah 

event (Day +1 to +15) masih terjadi hingga periode berikutnya setelah event 

(Day +16 to +30), dan bahwa perubahan dalam volatility return bukan 

merupakan perubahan temporer. 
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3. Pricing of Risk Changes 
TABEL IV.8 

HUBUNGAN ANTARA CPE, RISK CHANGES, 
DAN PARAMETER UNCERTAINTY DALAM POST-EVENT PERIOD 

POSITIVE EVENT 

Sample Intercept 
Independent Variables 

Adj. R2 
jD  

j   jSE   
jjD    jj SED   

Panel A: Right Issue (N=13) 
Day +1 to +30 0.029 0.089 0.034 0.062 -0.294 0.136 0.165 

t-statistic (0.209) (0.383) (0.351) (0.552) (-0.494) (0.100)  
Sig. 0.840 0.713 0.736 0.598 0.636 0.923  

Day +1 to +15 0.079** -0.075 0.025 0.011 0.014 -0.003 0.088 
t-statistic (2.557) (-1.887) (1.560) (0.785) (0.275) (-0.134)  

Sig. 0.038 0.101 0.163 0.458 0.791 0.897  
Day +16 to +30 -0.038 0.391* -0.015 -0.035 -0.605* -0.070 0.862 

t-statistic (-0.738) (5.690) (-0.506) (-0.631) (-7.600) (-0.521)  
Sig. 0.485 0.001 0.628 0.548 0.000 0.618  

Panel B: Share Buy Back (N=25) 
Day +1 to +30 -0.030 0.009 -0.311 0.048 -0.071 0.136 -0.016 

t-statistic (-0.611) (0.136) (-0.904) (0.582) (-0.456) (0.327)  
Sig. 0.548 0.893 0.377 0.567 0.653 0.747  

Day +1 to +15 -0.010) -0.046 -0.033 -0.077 -0.053 0.123 0.008 
t-statistic (-0.368) (-0.983) (-0.888) (-0.835) (-0.886) (1.119)  

Sig. 0.717 0.338 0.386 0.414 0.387 0.277  
Day +16 to +30 -0.055 0.042 0.023 0.079 -0.081 0.069 0.252 

t-statistic (-1.555) (1.570) (0.752) (1.386) (-1.600) (0.814)  
Sig. 0.137 0.133 0.461 0.182 0.126 0.426  

Panel C: Bond Issue (N=43) 
Day +1 to +30 -0.060 -0.062 -0.077 0.009 -0.089 -0.059 0.025 

t-statistic (-0.850) (-0.532) (-0.993) (0.071) (-0.813) (-0.374)  
Sig. 0.401 0.598 0.327 0.943 0.421 0.710  

Day +1 to +15 -0.006 0.002 -0.036 0.033 0.012 -0.018 -0.029 
t-statistic (-0.144) (0.031) (-0.932) (0.692) (0.214) (-0.314)  

Sig. 0.886 0.975 0.357 0.493 0.832 0.755  
Day +16 to +30 -0.029 -0.024 -0.014 0.007 -0.014 -0.032 -0.083 

t-statistic (-0.606) (-0.335) (-0.370) (0.235) (-0.297) (-0.782)  
Sig. 0.548 0.739 0.714 0.815 0.768 0.439  

Panel D:Bond Buy Back (N=31) 
Day +1 to +30 0.011 -0.053 -0.013 0.126 -0.125** 0.174 0.124 

t-statistic (0.238) (-0.787) (-0.586) (1.428) (-2.087) (0.725)  
Sig. 0.814 0.438 0.563 0.166 0.047 0.475  

Day +1 to +15 -0.018 0.022 -0.012 -0.040** -0.006 0.148** 0.069 
t-statistic (-0.648) (0.518) (-1.058) (-2.154) (-0.139) (2.081)  

Sig. 0.523 0.609 0.300 0.041 0.890 0.048  
Day +16 to +30 -0.035 0.001 6.203* 0.086 -0.010 0.027 0.315 

t-statistic (-0.743) (0.021) (4.033) (2.081) (-0.477) (0.482)  
Sig. 0.464 0.983 0.000 0.048 0.638 0.634  

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
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TABEL IV.9 
HUBUNGAN ANTARA CPE, RISK CHANGES, 

DAN PARAMETER UNCERTAINTY DALAM POST-EVENT PERIOD 
NEGATIVE EVENT 

Sample Intercept 
Independent Variables 

Adj. R2 
j   jSE   

Panel A: Right Issue (N=13) 
Day +1 to +30 0.024 0.000 0.131 -0.070 

t-statistic (0.289) (0.007) (1.087)  
Sig. 0.778 0.995 0.302  

Day +1 to +15 0.031 0.003 -0.007 -0.083 
t-statistic (1.573) (0.260) (-0.830)  

Sig. 0.147 0.800 0.426  
Day +16 to +30 -0.112 -0.051 0.092 -0.055 

t-statistic (-1.010) (-0.761) (1.020)  
Sig. 0.336 0.464 0.332  

Panel B: Share Buy Back (N=25) 
Day +1 to +30 0.009 0.001 -0.194 -0.002 

t-statistic (0.309) (0.010) (-1.383)  
Sig. 0.760 0.992 0.180  

Day +1 to +15 -0.021 -0.049*** -0.003 0.044 
t-statistic (-0.970) (-1.745) (-0.061)  

Sig. 0.343 0.095 0.952  
Day +16 to +30 -0.050 0.000 0.116*** 0.079 

t-statistic (-1.657) (-0.004) (2.016)  
Sig. 0.112 0.997 0.056  

Panel C: Bond Issue (N=43) 
Day +1 to +30 -0.085 -0.122** -0.024 0.082 

t-statistic (-1.574) (-2.321) (-0.340)  
Sig. 0.123 0.025 0.736  

Day +1 to +15 -0.008 -0.028 0.017 0.042 
t-statistic (-0.249) (-1.124) (0.685)  

Sig. 0.805 0.268 0.498  
Day +16 to +30 -0.042 -0.020 0.013 -0.021 

t-statistic (-1.027) (-0.921) (0.556)  
Sig. 0.310 0.362 0.581  

Panel D: Bond Buy Back (N=31) 
Day +1 to +30 0.005 -0.031 0.123 0.079 

t-statistic (0.148) (-1.447) (1.483)  
Sig. 0.884 0.159 0.149  

Day +1 to +15 -0.002 -0.005 -0.026 0.009 
t-statistic (-0.093) (-0.503) (-1.483)  

Sig. 0.926 0.619 0.149  
Day +16 to +30 -0.035 6.327* 0.088** 0.379 

t-statistic (-0.989) (4.366) (2.362)  
Sig. 0.331 0.000 0.025  

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
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1. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement right issue 

TABEL IV.10 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM SYSTEMATIC RISK TERHADAP 

CPE PADA PANEL A (RIGHT ISSUE) 

Sample j  
Positive Negative 

Panel A: Right Issue (N=13)   
Day +1 to +30 0.034 0.000 

t-statistic (0.351) (0.007) 
Sig. 0.736 0.995 

Day +1 to +15 0.025 0.003 
t-statistic (1.560) (0.260) 

Sig. 0.163 0.800 
Day +16 to +30 -0.015 -0.051 

t-statistic (-0.506) (-0.761) 
Sig. 0.628 0.464 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Dari tabel IV.10, untuk positive event, hasil t-statistic sebesar 0.351 

pada full period (Day +1 to +30) dengan signifikansi sebesar 0.736 

mengindikasikan bahwa perubahan dalam risiko sistematis tidak 

mempengaruhi CPE, pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-

statistic sebesar 1.560 dengan signifikansi sebesar 0.163 juga menunjukkan 

tidak ada pengaruh yang signifikan, sedangkan pada subsequent period (Day 

+16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar -0.506 dengan signifikansi sebesar 

0.628 menunjukkan tidak ada pengaruh risiko sistematis terhadap CPE yang 

signifikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk 

( j ) terhadap CPE terkait announcement right issue (H0) diterima. 
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Sedangkan untuk negative event dalam tabel IV.10, hasil t-statistic 

untuk full period (Day +1 to +30) sebesar 0.007 dengan signifikansi sebesar 

0.995 dan pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar 

0.260 dengan signifikansi sebesar 0.800 mengindikasikan bahwa risiko 

sistematis dalam dua periode tersebut tidak mempengaruhi CPE, sedangkan 

pada subsequent period (Day +16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar -0.761 

dengan signifikansi sebesar 0.464 mengindikasikan tidak terdapat pengaruh 

risiko sistematis terhadap CPE. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk ( j ) 

terhadap CPE terkait announcement right issue (H0) diterima. 

2. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement share buy back 

TABEL IV.11 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM SYSTEMATIC RISK TERHADAP 

CPE PADA PANEL B (SHARE BUY BACK) 

Sample j  
Positive Negative 

Panel B: Share Buy Back 
(N=25)  

 

Day +1 to +30 -0.311 -0.311 
t-statistic (-0.904) (-0.904) 

Sig. 0.377 0.377 
Day +1 to +15 -0.033 -0.033 

t-statistic (-0.888) (-0.888) 
Sig. 0.386 0.386 

Day +16 to +30 0.023 0.023 
t-statistic (0.752) (0.752) 

Sig. 0.461 0.461 
Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
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Dalam Panel B pada tabel IV.11, untuk positive event pada full 

period (Day +1 to +30) menghasilkan t-statistic sebesar -0.904 dengan 

signifikansi sebesar 0.377 menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan, pada 

immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar -0.888 dengan 

signifikansi sebesar 0.386 sedangkan pada subsequent period (Day +16 to 

+30) diperoleh t-statistic sebesar 0.752 dengan signifikansi sebesar 0.461 

menujukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk terhadap CPE untuk ketiga periode interval dalam positive 

event, sehingga H0 diterima. 

Sedangkan dari tabel IV.11, negative event, hasil t-statistic untuk 

full period (Day +1 to +30) sebesar 0.010 dengan signifikansi sebesar 0.992 

dan pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar -1.745 

dengan signifikansi sebesar 0.095 sedangkan pada subsequent period (Day 

+16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar -0.004 dengan signifikansi sebesar 

0.997 mengindikasikan tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk ( j ) terhadap CPE untuk ketiga periode interval dalam 

negative event, sehingga H0 diterima. 
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3. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement bond issue 

TABEL IV.12 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM SYSTEMATIC RISK TERHADAP 

CPE PADA PANEL C (BOND ISSUE) 

Sample j  
Positive Negative 

Panel C: Bond Issue (N=43)   
Day +1 to +30 -0.077 -0.122** 

t-statistic (-0.993) (-2.321) 
Sig. 0.327 0.025 

Day +1 to +15 -0.036 -0.028 

t-statistic (-0.932) (-1.124) 
Sig. 0.357 0.268 

Day +16 to +30 -0.014 -0.020 
t-statistic (-0.370) (-0.921) 

Sig. 0.714 0.362 
Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Tabel IV.12 menunjukkan bahwa change in systematic risk ( j ) 

secara negatif mempengaruhi CPE pada full period (Day +1 to +30) dengan t-

statistic sebesar -0.993 dengan signifikansi sebesar 0.327 menunjukkan tidak 

ada pengaruh risiko sistematis terhadap CPE yang signifikan. Sedangkan t-

statistic untuk immediate period (Day +1 to +15) sebesar -0.932 dengan 

signifikansi sebesar 0.357, subsequent period (Day +1 to +16) menghasilkan 

t-statistic sebesar -0.370 dengan signifkansi sebesar 0.714. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara perubahan dalam systematic risk terhadap CPE terkait 

announcement bond issue (H0) diterima dalam positive event. 
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Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.12, bond issue pada 

full period (Day +1 to +30) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

(dengan signifikansi sebesar 0.025 pada level of significance 5%) antara 

change in systematic risk ( j ) yang mempengaruhi CPE dengan t-statistic 

sebesar -2.321 > t tabel (-2.021) dengan adjusted R2 sebesar 8.2%, sedangkan 

pada immediate period (Day +1 to +15) dan subsequent period (Day +16 to 

+30) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dengan t-statistic 

masing-masing sebesar -1.124 dan -0.921. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara perubahan dalam systematic risk 

terhadap CPE  terkait announcement bond issue (H0) ditolak pada full period 

(Day +1 to +30) dalam negative event. 

4. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement bond buy back 

TABEL IV.13 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM SYSTEMATIC RISK TERHADAP 

CPE PADA PANEL D (BOND BUY BACK) 

Sample j  
Positive Negative 

Panel D: Bond Buy Back (N=31)   
Day +1 to +30 -0.013 -0.031 

t-statistic (-0.586) (-1.447) 
Sig. 0.563 0.159 

Day +1 to +15 -0.012 -0.005 
t-statistic (-1.058) (-0.503) 

Sig. 0.300 0.619 
Day +16 to +30 6.203* 6.327* 

t-statistic (4.033) (4.366) 
Sig. 0.000 0.000 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
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Tabel IV.13 menunjukkan bahwa change in systematic risk ( j ) 

mempengaruhi CPE pada subsequent period (Day +16 to +30) dengan t-

statistic sebesar 4.033 > t tabel (2.060) dengan signifikansi 0.000 (pada level 

of significance 5%) dan adjusted R2 sebesar 31.5%. Sedangkan t-statistic 

untuk full period (Day +1 to +30) sebesar -0.586, dan immediate period (Day 

+1 to +15) sebesar -1.058 mengisyaratkan tidak ada pengaruh yang signifikan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara perubahan dalam systematic risk terhadap 

CPE terkait announcement bond buy back (H0) ditolak yaitu pada periode 

(Day +16 to +30). 

Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.13, bond buy back 

pada subsequent period (Day +16 to +30) menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan (dengan signifikansi sebesar 0.000 (pada level of significance 

5%) antara change in systematic risk ( j ) yang mempengaruhi CPE dengan 

t-statistic sebesar 4.366 > t tabel (2.048) dan adjusted R2 sebesar 37.9%, 

sedangkan pada immediate period (Day +1 to +15) dan full period (Day +1 to 

+30) menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan dengan t-statistic 

masing-masing sebesar -0.503 dan -1.447. Sehingga hipotesis yang 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara perubahan 

dalam systematic risk terhadap CPE terkait announcement bond buy back (H0) 

ditolak yaitu pada periode (Day +16 to +30). 
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5. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement right issue 

TABEL IV.14 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM UNCERTAINTY OF BETA 

TERHADAP CPE PADA PANEL A (RIGHT ISSUE) 

Sample 
 jSE   

Positive Negative 
Panel A: Right Issue (N=13)   
Day +1 to +30 0.062 0.131 

t-statistic (0.552) (1.087) 
Sig. 0.598 0.302 

Day +1 to +15 0.011 -0.007 
t-statistic (0.785) (-0.830) 

Sig. 0.458 0.426 
Day +16 to +30 -0.035 0.092 

t-statistic (-0.631) (1.020) 
Sig. 0.548 0.332 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Dari tabel IV.14, untuk positive event, hasil t-statistic sebesar 0.552 

pada full period (Day +1 to +30) dengan signifikansi sebesar 0.598, immediate 

period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar 0.785 dengan signifkansi 

sebesar 0.458 serta pada subsequent period (Day +16 to +30) diperoleh t-

statistic sebesar -0.631 dengan signifikansi sebesar 0.548 yang ketiganya 

mengindikasikan tidak ada pengaruh yang signifikan antara perubahan dalam 

uncertainty of beta terhadap CPE, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE untuk ketiga periode interval, sehingga H0 diterima. 

Sedangkan dari tabel IV.14, negative event, hasil t-statistic untuk 

full period (Day +1 to +30) sebesar 1.087 dengan signifikansi sebesar 0.302 
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dan pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar -0.830 

dengan signifikansi sebesar 0.426 sedangkan pada subsequent period (Day 

+16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar 1.020 dengan signifikansi sebesar 

0.332 mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE untuk ketiga 

periode interval, sehingga H0 diterima. 

6. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement share buy back 

TABEL IV.15 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM UNCERTAINTY OF BETA 

TERHADAP CPE PANEL B (SHARE BUY BACK) 

Sample 
 jSE   

Positive Negative 
Panel B: Share Buy Back (N=25)   
Day +1 to +30 0.048 -0.194 

t-statistic (0.582) (-1.383) 
Sig. 0.567 0.180 

Day +1 to +15 -0.077 -0.003 
t-statistic (-0.835) (-0.061) 

Sig. 0.414 0.952 
Day +16 to +30 0.079 0.116*** 

t-statistic (1.386) (2.016) 
Sig. 0.182 0.056 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Dalam Panel B pada tabel IV.15, untuk positive event pada full 

period (Day +1 to +30) menghasilkan t-statistic sebesar 0.582 dengan 

signifikansi sebesar 0.567 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan, 

pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar -0.835 

dengan signifikansi sebesar 0.414 sedangkan pada subsequent period (Day 
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+16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar 1.386 dengan signifikansi sebesar 

0.182 juga menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE untuk ketiga periode interval. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement share buy back (H0) diterima. 

Sedangkan dari tabel IV.15, negative event, hasil t-statistic untuk 

full period (Day +1 to +30) sebesar -1.383 dengan signifikansi sebesar 0.180 

dan pada immediate period (Day +1 to +15) didapat t-statistic sebesar -0.061 

dengan signifikansi sebesar 0.952 sedangkan pada subsequent period (Day 

+16 to +30) diperoleh t-statistic sebesar 2.016 dengan signifikansi sebesar 

0.056 mengindikasikan tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE untuk ketiga periode interval. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement share buy back (H0) diterima. 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 82

7. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement bond issue 

TABEL IV.16 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM UNCERTAINTY OF BETA 

TERHADAP CPE PADA PANEL C (BOND ISSUE) 

Sample 
 jSE   

Positive Negative 
Panel C: Bond Issue (N=43)   
Day +1 to +30 0.009 -0.024 

t-statistic (0.071) (-0.340) 
Sig. 0.943 0.736 

Day +1 to +15 0.033 0.017 
t-statistic (0.692) (0.685) 

Sig. 0.493 0.498 
Day +16 to +30 0.007 0.013 

t-statistic (0.235) (0.556) 
Sig. 0.815 0.581 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Tabel IV.16 menunjukkan bahwa change in systematic risk ( j ) 

tidak mempengaruhi CPE pada full period (Day +1 to +30) dengan t-statistic 

sebesar 0.071 dan signifikansi sebesar 0.943. Sedangkan t-statistic untuk 

immediate period (Day +1 to +15) sebesar 0.692 dengan signifikansi sebesar 

0.493, subsequent period (Day +1 to +16) menghasilkan t-statistic sebesar 

0.235 dengan signfikansi sebesar 0.815. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE terkait 

announcement bond issue (H0) diterima. 

Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.16, bond issue pada 

full period (Day +1 to +30) menghasilkan t-statistic sebesar -0.340 dengan 
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signifikansi sebesar 0.736, sedangkan pada immediate period (Day +1 to +15) 

t-statistic sebesar 0.685 dengan signifikansi sebesar 0.498 dan subsequent 

period (Day +16 to +30) diperoleh hasil t-statistic sebesar 0.556 dengan 

signifikansi sebesar 0.581. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement bond issue (H0) diterima. 

8. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam uncertainty of beta terhadap cumulative prediction error 

terkait announcement bond buy back 

TABEL IV.17 
PENGARUH PERUBAHAN DALAM UNCERTAINTY OF BETA 

TERHADAP CPE PADA PANEL D (BOND BUY BACK) 

Sample 
 jSE   

Positive Negative 
Panel D: Bond Buy Back (N=31)   
Day +1 to +30 0.126 0.123 

t-statistic (1.428) (1.483) 
Sig. 0.166 0.149 

Day +1 to +15 -0.040** -0.026 
t-statistic (-2.154) (-1.483) 

Sig. 0.041 0.149 
Day +16 to +30 0.086 0.088** 

t-statistic (2.081) (2.362) 
Sig. 0.048 0.025 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Tabel IV.17 menunjukkan bahwa pada full period (Day +1 to +30) 

menghasilkan t-statistic sebesar 1.428 dengan signifikansi sebesar 0.166 

menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan. Sedangkan t-statistic untuk 

immediate period (Day +1 to +15) sebesar -2.154 > t tabel (-2.060) dengan 

signifikansi sebesar 0.041 dan adjusted R2 sebesar 6.9%, serta pada 

subsequent period (Day +16 to +30) t-statistic sebesar 2.081 > t tabel (2.060) 
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dengan signifikansi sebesar 0.048 dan adjusted R2 sebesar 31.5% 

mengindikasikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perubahan 

dalam uncertainty of beta terhadap CPE. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE terkait 

announcement bond buy back (H0) ditolak yaitu pada immediate period (Day 

+1 to +15) dan subsequent period (Day +16 to +30). 

Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.17, bond buy back 

pada full period (Day +1 to +30) menunjukkan hasil t-statistic sebesar 1.483 

dengan signifikansi sebesar 0.149, sedangkan pada immediate period (Day +1 

to +15) diperoleh t-statistic sebesar -1.483 dengan signifikansi sebesar 0.149 

dan subsequent period (Day +16 to +30) menunjukkan hasil t-statistic yang 

sebesar 2.362 > t tabel (2.060) dengan signifikansi sebesar 0.025 dan adjusted 

R2 sebesar 37.9%. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada 

pengaruh yang signifikan antara change in the uncertainty of beta (  jSE  ) 

terhadap CPE terkait announcement bond buy back (H0) ditolak yaitu pada 

subsequent period (Day +16 to +30). 
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9. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk dan uncertainty of beta terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement right issue 

TABEL IV.18 
HASIL REGRESI UNTUK UJI F PADA PANEL A (RIGHT ISSUE) 

Sample 
Positive Negative 

F Sig. F Sig. 
Panel A: Right Issue (N=13) 
Day +1 to +30 1.473 0.309 0.607 0.564 
Day +1 to +15 1.232 0.386 0.538 0.600 
Day +16 to +30 16.037 0.001** 0.689 0.524 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Dari tabel IV.18, untuk positive event, hasil uji F sebesar 1.473 pada 

full period (Day +1 to +30) dengan signifikansi sebesar 0.309 dan pada 

immediate period (Day +1 to +15) didapat nilai F sebesar 1.232 dengan 

signifikansi sebesar 0.386, sedangkan pada subsequent period (Day +16 to 

+30) diperoleh nilai F sebesar 16.037 dengan signifikansi sebesar 0.001 pada 

level of significance sebesar 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk ( j ) dan change 

in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE pada subsequent period 

(Day +16 to +30). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic 

risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE 

terkait announcement right issue (H0) ditolak yaitu pada subsequent period 

(Day +16 to +30). 

Sedangkan dari tabel IV.18, negative event, hasil nilai F untuk full 

period (Day +1 to +30) sebesar 0.607 dengan signifikansi sebesar 0.564 dan 
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pada immediate period (Day +1 to +15) didapat nilai F sebesar 0.538 dengan 

signifikansi sebesar 0.600 sedangkan pada subsequent period (Day +16 to 

+30) diperoleh nilai F sebesar 0.689 dengan signifikansi sebesar 0.524 

mengindikasikan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta (  jSE  ) 

terhadap CPE untuk ketiga periode interval. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

change in systematic risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement right issue (H0) diterima. 

10. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk dan uncertainty of beta terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement share buy back 

TABEL IV.19 
HASIL REGRESI UNTUK UJI F PADA PANEL B (SHARE BUY BACK) 

Sample 
Positive Negative 

F Sig. F Sig. 
Panel B: Share Buy Back (N=25) 
Day +1 to +30 0.924 0.487 0.971 0.395 
Day +1 to +15 1.038 0.424 1.556 0.233 
Day +16 to +30 2.613 0.058*** 2.031 0.155 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Dalam Panel B pada tabel IV.19, untuk positive event hasil nilai F 

untuk full period (Day +1 to +30) sebesar 0.924 dengan signifikansi sebesar 

0.487 dan pada immediate period (Day +1 to +15) didapat nilai F sebesar 

1.038 dengan signifikansi sebesar 0.424 sedangkan pada subsequent period 

(Day +16 to +30) diperoleh nilai F sebesar 2.613 dengan signifikansi sebesar 
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0.058 mengindikasikan bahwa change in systematic risk ( j ) dan change in 

the uncertainty of beta (  jSE  ) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap CPE pada level 5% tetapi signifikan pada level 10%. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara change in systematic risk ( j ) dan change in the 

uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement share buy 

back (H0) diterima. 

Sedangkan dari tabel IV.19, negative event, hasil uji F sebesar 0.971 

pada full period (Day +1 to +30) dengan signifikansi sebesar 0.395 dan pada 

immediate period (Day +1 to +15) didapat nilai F sebesar 1.556 dengan 

signifikansi sebesar 0.233, sedangkan pada subsequent period (Day +16 to 

+30) diperoleh nilai F sebesar 2.031 dengan signifikansi sebesar 0.155 pada 

level of significance sebesar 5%, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk ( j ) 

dan change in the uncertainty of beta (  jSE   terhadap CPE untuk ketiga 

periode interval. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic 

risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE 

terkait announcement share buy back (H0) diterima. 
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11. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk dan uncertainty of beta terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement bond issue 

TABEL IV.20 
HASIL REGRESI UNTUK UJI F PADA PANEL C (BOND ISSUE) 

Sample 
Positive Negative 

F Sig. F Sig. 
Panel C: Bond Issue (N=43) 
Day +1 to +30 1.212 0.323 2.863 0.069*** 
Day +1 to +15 0.763 0.582 1.920 0.160 
Day +16 to +30 0.356 0.875 0.562 0.575 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Tabel IV.20 menunjukkan nilai F sebesar 1.212 dengan signifkansi 

sebesar 0.323 pada full period (Day +1 to +30). Sedangkan nilai F untuk 

immediate period (Day +1 to +15) sebesar 0.763 dengan signifikansi sebesar 

0.582, subsequent period (Day +1 to +16) menghasilkan nilai F sebesar 0.356 

dengan signfikansi sebesar 0.875. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

change in systematic risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement bond issue (H0) diterima. 

Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.20, bond issue pada 

full period (Day +1 to +30) menghasilkan nilai F sebesar 2.863 dengan 

signifikansi sebesar 0.069 menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 

pada level 5% tetapi signifikan pada level 10%, sedangkan pada immediate 

period (Day +1 to +15) nilai F sebesar 1.920 dengan signifikansi sebesar 

0.160 dan subsequent period (Day +16 to +30) diperoleh hasil nilai F sebesar 

0.562 dengan signifikansi sebesar 0.575. Sehingga hipotesis yang menyatakan 
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bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in systematic risk 

( j ) dan change in the uncertainty of beta (  jSE  ) terhadap CPE terkait 

announcement bond issue (H0) diterima. 

12. Pengujian Hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk dan uncertainty of beta terhadap 

cumulative prediction error terkait announcement bond buy back 

TABEL IV.21 
HASIL REGRESI UNTUK UJI F PADA PANEL D (BOND BUY BACK) 

Sample 
Positive Negative 

F Sig. F Sig. 
Panel D: Bond Buy Back (N=31) 
Day +1 to +30 1.846 0.140 2.290 0.120 
Day +1 to +15 1.441 0.244 1.129 0.338 
Day +16 to +30 3.760 0.011** 10.154 0.000* 

Sumber: Hasil olahan SPSS (dapat dilihat di Lampiran) 
* Significant at the 0.01 percent level 
** Significant at the 0.05 percent level 
*** Significant at the 0.10 percent level 
 

Tabel IV.21 menghasilkan nilai F sebesar 1.846 dengan signifikansi 

sebesar 0.140 pada full period (Day +1 to +30). Sedangkan nilai F untuk 

immediate period (Day +1 to +15) sebesar 1.441 dengan signifikansi sebesar 

0.244, pada subsequent period (Day +16 to +30) nilai F sebesar 3.760 > F 

tabel (2.485) dengan signifikansi sebesar 0.011. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara change in systematic risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta 

(  jSE  ) terhadap CPE terkait announcement bond buy back (H0) ditolak 

yaitu pada subsequent period (Day +16 to +30). 

Sedangkan untuk negative event dalam Tabel IV.21, bond buy back 

pada full period (Day +1 to +30) menunjukkan hasil nilai F sebesar 2.290 

dengan signifikansi sebesar 0.120, sedangkan pada immediate period (Day +1 
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to +15) diperoleh nilai F sebesar 1.129 dengan signifikansi sebesar 0.338 dan 

subsequent period (Day +16 to +30) menunjukkan hasil nilai F yang sebesar 

10.154 > F tabel (3.340) dengan signifikansi sebesar 0.000. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara change in 

systematic risk ( j ) dan change in the uncertainty of beta (  jSE  ) 

terhadap CPE terkait announcement bond buy back (H0) ditolak yaitu pada 

subsequent period (Day +16 to +30). 

C. Pembahasan 

Dari pengujian hipotesis terkait announcement right issue diatas 

menunjukkan bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang terjadi pada full 

period, immediate period, maupun subsequent period tidak mempengaruhi 

abnormal return pada positive dan negative event, hal ini dapat disebabkan karena 

announcement right issue yang dipublikasikan tersebut tidak memiliki kandungan 

informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pasar khususnya oleh investor untuk aksi 

profit taking ataupun cut lossed atau juga bisa disebabkan karena telah terjadi 

kebocoran informasi sebelum announcement tersebut dipublikasikan secara resmi 

sehingga pasar akan lebih dulu bereaksi sebelum announcement. Sedangkan 

perubahan dalam uncertainty of beta juga tidak memiliki pengaruh terhadap 

abnormal return dalam positive dan negative event pada full period, immediate 

period, maupun subsequent period yang mengindikasikan perubahan dalam 

ketidakpastian yang terkait dengan risiko sistematis tidak berpengaruh terhadap 

abnormal return. 

Pengujian hipotesis terkait announcement share buy back diatas 

menunjukkan bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang terjadi pada full 
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period, immediate period, maupun subsequent period tidak mempengaruhi 

abnormal return pada positive dan negative event, hal ini dapat disebabkan karena 

announcement share buy back yang dipublikasikan tersebut tidak memiliki 

kandungan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pasar khususnya oleh investor 

untuk aksi profit taking ataupun cut lossed atau bisa disebabkan karena telah 

terjadi kebocoran informasi sebelum announcement tersebut dipublikasikan secara 

resmi. Sedangkan perubahan dalam uncertainty of beta juga tidak memiliki 

pengaruh terhadap abnormal return dalam positive dan negative event pada full 

period, immediate period, maupun subsequent period yang mengindikasikan 

perubahan dalam ketidakpastian yang terkait dengan risiko sistematis tidak 

memiliki pengaruh terhadap abnormal return. 

Dari pengujian hipotesis terkait announcement bond issue menunjukkan 

bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang terjadi pada  30 hari (full period) 

setelah announcement dipublikasikan mempengaruhi abnormal return pada 

negative event, yang berarti pasar bereaksi negatif terhadap announcement yang 

dipublikasikan tersebut yang dapat disebabkan karena announcement bond issue 

yang dipublikasikan tersebut memiliki kandungan informasi yang dapat 

dimanfaatkan oleh investor untuk aksi cut lossed dengan menjual sahamnya untuk 

mengurangi risiko. Sedangkan perubahan dalam uncertainty of beta tidak 

memiliki pengaruh terhadap abnormal return dalam positive dan negative event 

pada full period, immediate period, maupun subsequent period yang 

mengindikasikan perubahan dalam ketidakpastian yang terkait dengan risiko 

sistematis tidak berpengaruh terhadap abnormal return. 
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Dari pengujian hipotesis terkait announcement bond buy back diatas 

menunjukkan bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang terjadi pada hari +16 

hingga hari +30 (subsequent period) mempengaruhi abnormal return pada 

positive event yang berarti pasar membutuhkan waktu setidaknya selama 16 hari 

setelah announcement dipublikasikan untuk merespon announcement tersebut, 

reaksi positif tersebut dapat disebabkan karena announcement bond buy back yang 

dipublikasikan tersebut memiliki kandungan informasi yang dapat dimanfaatkan 

oleh pasar khususnya oleh investor untuk aksi profit taking. Sedangkan dalam 

negative event, announcement bond buy back pada subsequent period direspon 

secara negatif karena tidak diinginkan oleh investor (unfavorable event) sehingga 

mendorong aksi cut lossed para investor. Perubahan dalam uncertainty of beta 

pada positive event memiliki pengaruh terhadap abnormal return pada immediate 

period yang mengindikasikan bahwa perubahan dalam ketidakpastian yang terkait 

dengan risiko sistematis berpengaruh terhadap abnormal return. Sedangkan dalam 

negative event, perubahan dalam ketidakpastian terkait risiko sistematis 

menunjukkan ada pengaruh terhadap abnormal return pada subsequent period.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, 

maka dapat diambil kesimpulan mengenai penelitian ini. Adapun kesimpulan 

yang dapat diambil mengenai penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Perubahan mean return variance dalam event right issue, share buy back, 

bond issue, dan bond buy back mengalami penurunan rata-rata return 

variance setelah adanya event announcement: right issue, share buy back, 

bond issue, dan bond buy back pada subgroup risk decrease untuk kedua 

grup: positive dan negative event. Sedangkan dalam subgroup risk increase 

untuk kedua grup; positive dan negative event, event announcement berupa 

right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back menyebabkan 

kenaikan rata-rata return variance. Hasil tersebut mengisyaratkan bahwa 

announcement perubahan leverage transaksi sekuritas: right issue, share buy 

back, bond issue, dan bond buy back menyebabkan rata-rata return saham 

emiten mengalami peningkatan dalam subgroup risk increase setelah 

announcement dan mengalami penurunan rata-rata return saham emiten dalam 

subgroup risk decrease setelah adanya announcement. 

2. Dari pengelompokan jenis event announcement menunjukkan bahwa dalam 

announcement right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back 

menyebabkan risiko dalam post-event period (Day +16 to +30) kembali pada 
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level dalam pre-event period-nya (Day -30 to -1). Hasil tersebut menyatakan 

bahwa bagian pada perubahan dalam risiko yang disebabkan oleh 

announcement right issue, share buy back, bond issue, dan bond buy back 

terdiri dari transitory component dan permanent component. 

Dalam post-event period mengindikasikan bahwa tidak ada 

perbedaan yang signifikan dalam perubahan pada return volatility pada 

immediate period (Day +1 to +15) dan subsequent period (Day +16 to +30) 

pada event: right issue, share buy back, bond issue, ataupun bond buy back. 

Dari indikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa return volatility yang terjadi 

sesaat setelah event (Day +1 to +15) masih terjadi hingga periode berikutnya 

setelah event (Day +16 to +30), dan bahwa perubahan dalam volatility return 

bukan merupakan perubahan temporer. 

3. Hasil pengujian hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam systematic risk terhadap CPE menunjukkan bahwa dalam 

positive event, tidak ada pengaruh yang signifikan antara perubahan dalam 

systematic risk terhadap CPE dalam event right issue. Pada event share buy 

back dan bond issue juga menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara perubahan dalam systematic risk terhadap CPE. Bond buy back 

menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara systematic risk terhadap 

CPE yang mengindikasikan bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang 

disebabkan oleh announcement bond buy back mempengaruhi cumulative 

abnormal return dari saham emiten. 

Sedangkan dalam negative event, event right issue dan share buy 

back menunjukkan hasil yang tidak signifikan, sementara bond issue dan bond 
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buy back mengindikasikan bahwa perubahan dalam risiko sistematis yang 

disebabkan oleh announcement bond issue dan bond buy back mempengaruhi 

cumulative abnormal return. 

4. Hasil pengujian hipotesis tentang adanya pengaruh yang signifikan antara 

perubahan dalam uncertainty of beta terhadap CPE menunjukkan bahwa 

dalam positive event, tidak ada pengaruh yang signifikan antara perubahan 

dalam uncertainty of beta terhadap CPE pada event right issue. Pada event 

share buy back dan bond issue juga menunjukkan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara perubahan dalam uncertainty of beta terhadap CPE. Bond 

buy back menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara uncertainty of 

beta terhadap CPE yang mengindikasikan bahwa perubahan dalam 

ketidakpastian dalam risiko sistematis yang disebabkan oleh announcement 

bond buy back mempengaruhi cumulative abnormal return dari saham emiten. 

Sedangkan dalam negative event, event right issue, share buy back, 

dan bond issue menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan bond buy 

back menunjukkan hasil yang signifikan hal tersebut mengindikasikan bahwa 

perubahan dalam ketidakpastian dalam risiko sistematis yang disebabkan oleh 

announcement bond buy back mempengaruhi cumulative abnormal return. 

5. Hasil uji F untuk positive event menunjukkan bahwa event share buy back dan 

bond issue menunjukkan hasil yang tidak signifikan sedangkan right issue dan 

bond buy back menunjukkan ada pengaruh yang signifikan terhadap CPE. 

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa announcement right issue dan 

bond buy back menyebabkan perubahan dalam risiko sistematis dan 

ketidakpastian dalam risiko sistematisnya. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 96

Hasil uji F untuk negative event menunjukkan bahwa event right 

issue, share buy back dan bond issue tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap CPE, sedangkan bond buy back menunjukkan ada pengaruh yang 

signifikan terhadap CPE. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

announcement bond buy back menyebabkan perubahan dalam risiko 

sistematis dan ketidakpastian dalam risiko sistematis mempengaruhi 

cumulative abnormal return. 

 

B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang 

ada dalam penelitian ini, baik keterbatasan data maupun keterbatasan kemampuan 

peneliti. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini selama lima tahun masih 

kurang mencukupi untuk dilakukan pengujian normalitas data khususnya pada 

event right issue dan share buy back. 

2. Announcement yang digunakan dalam penelitian ini belum memperhatikan 

announcement lain yang dilakukan oleh emiten seperti deviden dan stock split. 

3. Data harga saham emiten yang terbatas sehingga perhitungan expected return 

dalam estimation period untuk beberapa emiten tidak dapat dilakukan. 
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C. Saran 

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Terkait perubahan dalam mean return variance, investor ataupun calon 

investor dapat melakukan investasi saham dengan mencermati informasi yang 

terdapat / terkandung dalam announcement perubahan leverage transaksi 

sekuritas yang dipublikasikan oleh emiten, hanya saja investor perlu 

memperhatikan risiko yang menyertai investasinya yaitu risiko yang 

mengalami peningkatan atau mengalami penurunan, hal ini dikarenakan 

semakin besar tingkat risiko yang ditanggung dari suatu investasi maka 

semakin besar pula return ekspektasinya, dan juga sebaliknya. 

2. Berdasarkan pengelompokan announcement berdasarkan tipe event, maka 

investor harus dapat membedakan announcement mana yang akan 

memberikan keuntungan atau menyebabkan kerugian, yaitu announcement 

yang akan mendapatkan reaksi pasar positif atau reaksi yang negatif. 

3. Reaksi yang positif terhadap announcement perubahan-leverage transaksi 

sekuritas khususnya announcement bond buy back menyebabkan abnormal 

return pada hari +16 hingga hari +30 yang berarti bahwa pasar membutuhkan 

waktu setidaknya 16 hari untuk menyerap informasi tersebut dan 

memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan, sehingga investor dapat 

mengambil keuntungan dari diterbitkannya announcement bond buy back 

pada hari ke 16 setelah announcement tersebut dipublikasikan. 

4. Reaksi yang negatif khususnya dalam announcement bond issue dan bond buy 

back menyebabkan terjadinya abnormal return. Announcement bond issue 
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menyebabkan abnormal return pada hari +1 hingga hari +30 yang berarti 

pasar bereaksi dengan cepat untuk menyerap dan memanfaatkan informasi 

tersebut untuk mendapatkan keuntungan selama 30 hari setelah announcement 

tersebut dipublikasikan. Sehingga investor perlu bertindak cepat begitu 

announcement bond issue dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan 

yang tidak normal. Sedangkan announcement bond buy back menyebabkan 

abnormal return pada hari +16 hingga hari +30 yang berarti bahwa pasar 

bereaksi setidaknya pada hari ke 16 untuk menyerap dan memanfaatkan 

kandungan informasi setelah announcement dipublikasikan untuk 

mendapatkan abnormal return. 

5. Dalam kaitannya antara risiko sistematis dengan abnormal return diatas, maka 

investor perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk melakukan aksi 

profit taking ataupun cut lossed karena tidak semua announcement akan 

menyebabkan pasar bereaksi dengan cepat begitu announcement 

dipublikasikan. 

6. Dengan adanya ketidakpastian berarti investor tidak mengetahui secara pasti 

akan memperoleh return di masa mendatang yang belum diketahui persis 

nilainya. Oleh karena itu, investor perlu mengestimasi return guna 

meminimalkan kerugian dalam investasinya. 

7. Bagi perusahaan yang berencana untuk melakukan security issues atau 

security repurchase maka perlu mempertimbangkan aspek risiko dan harga 

saham dari emiten tersebut selain aspek pasar, dengan tujuan untuk 

mengestimasi dampak yang ditimbulkan dengan adanya event announcement 

tersebut yang dapat mempengaruhi harga saham dan return saham. 
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