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RINGKASAN  

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang 
saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Right 
issue dilakukan perusahaan untuk menghemat biaya emisi yang akan dikeluarkan 
jika perusahaan menerbitkan saham biasa ke publik. Right issue merupakan salah 
satu alternatif pembiayaan perusahaan sehingga dengan pemilihan alternatif right 
issue diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan pasca right issue. Ada 
beberapa cara penilaian kinerja keuangan sebuah perusahaan, salah satunya dengan 
analisis rasio. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio 
likuiditas, rasio leverage, dan rasio pasar. 

Penelitian ini menggunakan objek 24 perusahaan yang melakukan right 
issue dalam rentang waktu 5 tahun (2002-2006) dengan menilai rasio-rasio turunan 
dari instrument yang digunakan meliputi : CR, LR, PER, dan PBV. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah eksplanatori dengan cakupan non kausalitas – komparatif 
dengan alat analisis yang digunakan adalah uji beda t-test untuk melihat ada 
tidaknya perbedaan signifikan pada kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 
setelah right issue untuk saling mendukung hasil penelitian. 

Hasil penelitian secara statistik menunjukkan bahwa secara parsial kinerja 
keuangan perusahaan pada rasio CR menunjukkan perbedaan yang cukup berarti 
(signifikan), sementara untuk rasio LR, PER dan PBV tidak menunjukkan 
perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah right issue. Namun secara 
deskriptif, ke 4 proksi penilaian menunjukkan perbaikan kinerja pasca kebijakan 
right issue, khususnya untuk rasio CR dan LR. Perbaikan kinerja pada kedua rasio 
tersebut bersama-sama mengindikasikan perbaikan rasio utang perusahaan (utang 
jangka pendek dan utang jangka panjang), atau dengan kata lain dapat disimpulkan 
bahwa perusahaan yang melakukan right issue memang bertujuan untuk 
membenahi struktur modalnya dari sisi utang.  

Keyword : Kinerja perusahaan, Right Issue, rasio keuangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era pasar bebas, persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin 

ketat. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk mengembangkan strategi 

perusahaan agar dapat bersaing dan semakin berkembang.  Dalam pengembangan 

usahanya, perusahaan tentunya membutuhkan sejumlah modal. Pasar modal 

merupakan salah satu alternatif investasi dan pembiayaan. 

Pasar modal mempertemukan unit surplus (investor) dengan unit defisit 

(perusahaan-perusahaan) untuk melakukan alokasi modal diantara mereka (Suta 

2000 : 17). Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau 

sekuritas jangka panjang yang dapat diperjual-belikan dalam bentuk uang atau 

modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, otoritas publik maupun 

perusahaan swasta (Husnan, 1993). Perusahaan yang ingin memperoleh dana dari 

pasar modal harus Go Public terlebih dahulu. Go Public adalah kegiatan yang 

dilakukan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada masyarakat luas, 

berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya  dengan tujuan memperbaiki struktur modal, memperoleh 

tambahan dana untuk perluasan usaha, ataupun untuk pengalihan pemegang saham 

(www.idx.co.id). 

Pada penawaran umum, saham ditawarkan kepada investor secara 

keseluruhan, sedangkan pada penawaran saham terbatas yang disebut right issue, 

http://www.idx.co.id
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saham ditawarkan kepada pemegang saham lama dengan harga yang umumnya 

relatif rendah dari harga pasar. 

Right issue adalah penawaran saham tambahan yang dilakukan perusahaan 

yang listing di pasar modal, di luar usaha saham yang terlebih dahulu beredar 

dimasyarakat melalui Intial Public Offerings (IPO) (Megginson, 1997).  Right 

issue dilakukan dengan menawarkan terlebih dahulu sekuritas baru kepada 

pemegang saham lama untuk membeli saham baru tersebut pada harga tertentu dan 

pada jangka waktu tertentu pula. Agar pemegang saham lama berminat untuk 

membelinya, maka perusahaan akan menawarkan saham baru itu dengan harga 

yang lebih murah dibandingkan harga pasar (Ghozali dan Solichin, 2003). Investor 

lama memiliki preemptive right atau hak untuk lebih dahulu membeli tambahan 

saham yang diterbitkan agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikan mereka 

sehingga para pemegang saham bisa mempertahankan kekuasaan pengendalian 

mereka atas perusahaan. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk 

harus membeli saham baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Apabila investor 

tidak mau menggunakan haknya, maka dia dapat menjual right yang dimilikinya. 

Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi perusahaan untuk 

melakukan right issue sebagai salah satu bentuk dari corporate action. Umumnya, 

perusahaan yang melakukan right issue membutuhkan tambahan dana dalam 

menunjang aktivitas perusahaan, diantaranya : 

- Kebutuhan dana untuk ekspansi usaha, perusahaan merasa perlu melakukan 

ekspansi untuk menghadapi persaingan, hal ini tentu saja diharapkan dapat 

meningkatkan performa keuangan perusahaan sekaligus akan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. 
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- Risiko nilai tukar yang disebabkan oleh kondisi perekonomian (faktor 

eksternal) misalnya dapat menjadi alasan mengapa suatu perusahaan butuh 

tambahan dana dalam melunasi kewajiban luar negerinya, disamping 

pendanaan pembayaran utang dari kebijakan laba ditahan yang tidak 

mencukupi. Krisis moneter yang telah melanda Indonesia sejak pertengahan 

tahun 1997 membuat sejumlah perusahaan membutuhkan dana segar lebih 

banyak untuk membayar hutangnya yang membengkak akibat depresiasi nilai 

tukar rupiah terhadap US dollar. 

- Bentuk sumber pendanaan yang dapat dipilih oleh perusahaan dapat berupa 

laba ditahan, pinjaman Bank (utang), maupun penerbitan saham. Penerbitan 

saham baru untuk memperoleh dana segar dengan kebijakan right issue 

merupakan bentuk pendanaan yang paling murah sebab dapat mengurangi 

biaya emisi dimana perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan fee untuk 

menjamin emiten seperti yang terjadi jika perusahaan mengeluarkan saham 

baru kepada publik (investor baru) (Budiarto, 1999). Selain itu, penerbitan 

saham dengan right issue juga tidak akan mengakibatkan proporsi kepemilikan 

saham para investor mengalami dilusi.  

Menurut Ghozali dan Solichin (2003), terdapat dua alasan bagi perusahaan 
untuk melakukan right issue : pertama, dapat mengurangi biaya karena right 
issue biasanya tidak menggunakan jasa penjamin (underwriter). Kedua, right 
issue menyebabkan jumlah saham perusahaan yang ada akan bertambah 
sehingga diharapkan akan meningkatkan frekuensi perdagangan atau yang 
berarti meningkatkan likuiditas saham. 

Berbagai alasan perusahaan memerlukan pendanaan dengan mengambil 

langkah kebijakan right issue pada umumnya adalah untuk mendanai serangkaian 

kegiatan perusahaan yang tentu saja akan meningkatkan kinerja perusahaan. 

Khususnya kinerja keuangan perusahaan. 
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Secara teoritis, jika perusahaan melakukan right issue akan memperkuat 

struktur modal perusahaan tersebut. Hal ini dapat diterima jika penggunaan dana 

tersebut benar, maka kinerja perusahaan akan meningkat. Tetapi logika teori 

tersebut belum tentu terjadi di lapangan. 

Beberapa studi empiris  menemukan adanya underperformance (penurunan 

kinerja) pasca dilakukannya kebijakan right issue. Hal tersebut disebabkan oleh 

berlakunya asimetri informasi dimana investor tidak memiliki informasi yang 

cukup mengenai perusahaan dibandingkan dengan manajer yang memiliki 

informasi yang lebih superior sehingga cenderung memotivasi manajemen untuk 

bersikap oportunistik dengan melakukan manipulasi terhadap kinerjanya, baik 

sebelum dan pada saat penawaran atau yang disebut earning management (Rangan, 

1998; Teoh et al., 1998). Dalam earning management, manajemen perusahaan 

berusaha memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang 

dikelolanya. Sinyal positif ini diwujudkan dalam kinerja yang dilaporkannya. 

Namun sinyal positif ini dalam jangka panjang tidak dapat dipertahankan oleh 

manajemen. Hal ini tercermin dari penurunan kinerjanya (Teoh et.al., 1998). 

McLaughin et al. (1996) yang menggunakan berbagai ukuran rasio cash flow juga 

membuktikan bahwa kinerja cash flow perusahaan akan mengalami penurunan 

kinerja sekitar 20% selama tiga tahun setelah penawaran. Sementara Loughran dan 

Ritter (1997) menemukan perbedaan antara kinerja operasi lima tahun sebelum dan 

lima tahun setelah penawaran, yaitu adanya penurunan kinerja dalam jangka 

panjang. 

Sementara Denis dan Sarin (1999) mencatat bahwa rendahnya kinerja pasca 

right issue diakibatkan karena pengukuran earnings yang dilakukan secara "tidak 
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tepat" oleh manajemen. Kondisi ini mempengaruhi interpretasi investor terhadap 

kinerja perusahaan dan mengakibatkan investor mempunyai harapan profitabilitas 

masa depan perusahaan yang keliru. Atau dengan kata lain investor yang naif akan 

overoptimism dalam meramalkan earnings masa depan dan mengalami 

kekecewaan terhadap realisasinya pada periode pasca penawaran. Penurunan 

kinerja yang terjadi sebagai dampak pengukuran tersebut akan terjadi selama lima 

tahun setelah right issue. Shivakumar (2000) juga menunjukkan bahwa manajemen 

telah melakukan overstate terhadap earnings sebelum melakukan pengumuman 

kebijakan right issue. Lebih lanjut penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor 

sebenarnya sudah menduga adanya earnings management dan secara rasional 

berusaha melepaskan pengaruhnya pada saat pengumuman right issue. Jadi 

investor memiliki penilaian yang rendah terhadap earnings sebelum right issue dan 

secara rasional memberikan nilai yang rendah untuk perusahaan. 

Di Indonesia, penelitian mengenai penurunan kinerja yang terjadi setelah 

right issue dilakukan oleh Harto (2001) dan Putra (2003). Harto (2001) 

menyimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan right issue mengalami 

penurunan kinerja operasi, keuangan, dan saham selama tiga tahun setelah 

pengumuman. Putra (2003) menemukan terjadinya penurunan kinerja perusahaan 

sekalipun untuk rasio leverage mengalami peningkatan selama 2 tahun pengamatan 

pasca pengumuman right issue.  

Berbeda dengan Candy (2002) dalam penelitian mengenai right issue 

menyimpulkan bahwa perusahaan akan mengalami penurunan kinerja operasi, 

sedangkan kinerja keuangan justru mengalami kenaikan. Penelitian tersebut 

memberi argumen bahwa kenaikan kinerja keuangan tersebut kemungkinan besar 



6    

karena (1) dana yang diperoleh dari right issue digunakan untuk membayar hutang 

perusahaan yang jatuh tempo dan (2) naiknya nilai hutang jangka panjang karena 

kemungkinan hutang yang dimiliki perusahaan merupakan hutang dalam kurs asing 

yang tidak dilindungi dengan sistem hedging, sehingga melemahnya rupiah 

berakibat meningkatkan nilai hutang. Konsiten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Candy (2002), Penelitian yang dilakukan oleh Budi (2003) menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan yang melakukan right issue akan meningkat 

dibandingkan kinerja sebelum melakukan kebijakan right issue. 

Seperti pada uraian empiris diatas, disimpulkan bahwa terdapat suatu gap 

antara harapan dan kenyataan, bahwa harapan perusahaan dengan melakukan 

kebijakan right issue untuk tujuan pendanaan aktivitas perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan dimasa mendatang. Namun pada kenyataannya, 

berdasarkan beberapa studi empiris yang dilakukan sebelumnya (McLaughin et al. 

1996; Loughran dan Ritter 1997; Rangan, 1998; Teoh et al., 1998; Denis dan Sarin 

1999; Shivakumar 2000; Harto 2001) menemukan adanya penurunan kinerja 

perusahaan setelah melakukan right issue. Hal ini berbanding terbalik dengan 

harapan perusahaan, padahal hingga saat ini masih banyak perusahaan yang 

memilih menggunakan kebijakan right issue sebagai alternatif pendanaannya. 

Terlihat dari nilai emisi kebijakan right issue yang semakin meningkat. Dari data 

yang diperoleh pada tahun 2007 emisi dari perusahaan yang melakukan kebijakan 

right issue menunjukkan presentase kenaikan 205, 29% dari Rp.9,76 Triliun pada 

tahun 2006 melonjak hingga Rp. 29,8 Triliun (www.web.bisnis.com). 

Selain itu, ditemukannya inkonsistensi penemuan mengenai peningkatan 

atau penurunan kinerja perusahaan pada pasar modal Indonesia berdasarkan 

http://www.web.bisnis.com
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inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Harto (2001) dengan hasil 

penelitian Candy (2002) dan Budi (2003) juga menarik minat peneliti untuk 

mengkaji bagaimana sebenarnya kondisi kinerja keuangan perusahaan pasca  

kebijakan right issue. 

Dengan demikian, paradigma dalam penelitian ini adalah bahwa secara 

logika kebijakan right issue sebagai upaya perusahaan untuk memperoleh dana 

dalam rangka pendanaan aktivitasnya tentu saja akan meningkatkan kinerja 

keuangan. Namun logika dari teori tersebut belum tentu terjadi dilapangan. Untuk 

itu diperlukan suatu studi untuk mengetahui apakah kebijakan right issue yang 

dilakukan perusahaan akan berpengaruh pada kinerja keuangan perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan kajian tertentu melalui 

penelitian “Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Rasio Likuiditas, 

Rasio Leverage, dan Rasio Pasar Sebelum dan Setelah Right Issue pada 

Perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2002-2006”. 

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menunjukkan kondisi kinerja 

perusahaan pasca kebijakan right issue di pasar modal Indonesia, sehingga dapat 

menjadi bahan kajian perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan right 

issue. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan ulasan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

“Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio CR, LR, 

PER dan PBV secara parsial sebelum dan setelah right issue ?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini mempunyai batasan-batasan sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang melakukan 

kebijakan right issue dari tahun 2002 – 2006 dan tidak melakukan right issue 

tambahan dan kebijakan lain seperti stock split atau saham bonus selama satu 

tahun sebelum, dan satu tahun setelah pengumuman right issue (periode 

window). 

2. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan yang 

memiliki data lengkap. Perusahaan yang memiliki data lengkap adalah 

perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap sehingga dapat 

dihitung dan dianalisis nilai rasio-rasio keuangannya.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan melalui rasio CR, LR, PER dan PBV secara parsial 

sebelum dan setelah right issue. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 

kepada : 

1. Investor 

Sebagai sumbangan pemikiran kepada investor untuk mempertimbangkan 

pengambilan keputusan apabila perusahaan akan melakukan kebijakan right 

issue.  
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2. Perusahaan 

Sebagai bahan masukan bahwa perubahan kinerja yang terjadi senantiasa 

dipantau oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila kinerja mengalami 

penurunan, maka hal ini akan menurunkan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan secara khusus, dan pasar modal secara umum. 

3. Peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang investasi di pasar modal.                
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

2.1 Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang lebih dulu meneliti tentang dampak dari 

kebijakan right issue terhadap kinerja keuangan menunjukkan terjadinya 

penurunan kinerja setelah melakukan kebijakan right issue. Diantaranya penelitian 

yang dilakukan oleh Rangan (1998) dan Teoh et al.(1998) yang menemukan bahwa 

penurunan kinerja perusahaan disebabkan oleh berlakunya asimetri informasi 

dimana investor tidak memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan 

dibandingkan dengan manajer yang memiliki informasi yang lebih superior. Hal ini 

cenderung memotivasi manajemen untuk bersikap oportunistik untuk melakukan 

manipulasi terhadap kinerjanya, baik sebelum dan pada saat penawaran atau yang 

disebut earning management. Dalam earning management, manajemen perusahaan 

berusaha memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang 

dikelolanya. Sinyal positif ini diwujudkan dalam kinerja yang dilaporkannya. 

Namun sinyal positif ini dalam jangka panjang tidak dapat dipertahankan oleh 

manajemen. Hal ini tercermin dari penurunan kinerjanya.  

McLaughin et al. (1996) yang menggunakan berbagai ukuran rasio cash 

flow juga membuktikan bahwa kinerja cash flow perusahaan akan mengalami 

penurunan kinerja sekitar 20% selama tiga tahun setelah penawaran. Sementara 

Loughran dan Ritter (1997) menemukan perbedaan antara kinerja operasi lima 
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tahun sebelum dan lima tahun setelah penawaran, yaitu adanya penurunan kinerja 

dalam jangka panjang. 

Temuan Denis dan Sarin (1999) mencatat bahwa rendahnya kinerja pasca 

right issue diakibatkan karena pengukuran earnings yang dilakukan secara "tidak 

tepat" oleh manajemen. Kondisi ini mempengaruhi interpretasi investor terhadap 

kinerja perusahaan dan mengakibatkan investor mempunyai harapan profitabilitas 

masa depan perusahaan yang keliru. Atau dengan kata lain investor yang naif akan 

overoptimism dalam meramalkan earnings masa depan dan mengalami 

kekecewaan terhadap realisasinya pada periode pasca penawaran. Penurunan 

kinerja yang terjadi sebagai dampak pengukuran tersebut akan terjadi selama lima 

tahun setelah right issue. Shivakumar (2000) juga menunjukkan bahwa manajemen 

telah melakukan overstate terhadap earnings sebelum melakukan pengumuman 

kebijakan right issue. Lebih lanjut penelitian tersebut menunjukkan bahwa investor 

sebenarnya sudah menduga adanya earnings management dan secara rasional 

berusaha melepaskan pengaruhnya pada saat pengumuman right issue. Jadi 

investor memiliki penilaian yang rendah terhadap earnings sebelum right issue dan 

secara rasional memberikan nilai yang rendah untuk perusahaan. 

Di Indonesia, penelitian mengenai penurunan kinerja yang terjadi setelah 

right issue dilakukan oleh Harto (2001) dan Putra (2003). Harto (2001) 

menyimpulkan bahwa perusahaan yang melakukan right issue mengalami 

penurunan kinerja operasi, keuangan, dan saham selama tiga tahun setelah 

pengumuman. Putra (2003) menemukan terjadinya penurunan kinerja perusahaan 

sekalipun untuk rasio leverage mengalami peningkatan selama 2 tahun pengamatan 

pasca pengumuman right issue.  
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Berbeda dengan Candy (2002) dalam penelitian mengenai right issue 

menyimpulkan bahwa perusahaan akan mengalami penurunan kinerja operasi, 

sedangkan kinerja keuangan justru mengalami kenaikan. Penelitian tersebut 

memberi argumen bahwa kenaikan kinerja keuangan tersebut kemungkinan besar 

karena (1) dana yang diperoleh dari right issue digunakan untuk membayar hutang 

perusahaan yang jatuh tempo dan (2) naiknya nilai hutang jangka panjang karena 

kemungkinan hutang yang dimiliki perusahaan merupakan hutang dalam kurs asing 

yang tidak dilindungi dengan sistem hedging, sehingga melemahnya rupiah 

berakibat meningkatkan nilai hutang. Konsiten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Candy (2002), Penelitian yang dilakukan oleh Budi (2003) menunjukkan 

bahwa kinerja perusahaan yang melakukan right issue akan meningkat 

dibandingkan kinerja sebelum melakukan kebijakan right issue. 

Penelitian sebelumnya mengenai penilaian kinerja telah dilakukan dengan 

rentang waktu jangka panjang sekitar 3 sampai 5 tahun seperti yang telah dilakukan 

McLaughin et al. : 1996, Harto : 2001, Rangan (1998), Teoh et al. (1998) dan 

Loughran dan Ritter 1997 sehingga beda penelitian ini dengan penelitian sebelunya 

terletak pada jangka waktu penelitian, yakni menilai kinerja keuangan perusahaan 

yang melakukan right issue dalam jangka pendek. 

Dalam jangka pendek, penelitian yang sama pernah dilakukan oleh Putra 

(2003) dengan periode amatan selama 2 tahun serta Budi (2003) pada pasar modal 

Indonesia dengan rentang waktu satu tahun sebelum dan satu tahun setelah right 

issue. Namun perbedaan penelitian ini dengan penelitian Budi (2003) adalah, 

penelitian ini memasukkan penilaian kinerja keuangan dengan rasio pasar serta 

meniadakan rasio aktivitas dan rasio profitabilitas karena merujuk pada studi 
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empiris yang telah dilakukan sebelumnya bahwa kedua rasio tidak pernah 

menunjukkan peranan yang berarti dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan 

yang melakukan right issue. Selain itu waktu penelitian juga membedakan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.  

2.2 Pasar Modal  

2.2.1 Pengertian Pasar Modal  

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), 

reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Menurut Keputusan 

Menteri Keuangan RI No. 1548/KMK/90, tentang Peraturan Pasar Modal 

(Sunariyah, 2004:4) adalah sebagai berikut : 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang 
terorganisir, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersil dan semua 
lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat 
berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar 
(tempat, berupa gedung) yang dipersiapkan guna memperdagangkan 
saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan 
memakai jasa perantara pedagang efek.  

Pasar modal adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan dana 
jangka menengah atau jangka panjang, atau dengan kata lain tempat 
bertemunya calon pemodal (investor) dan emiten yang membutuhkan dana 
jangka menengah atau jangka panjang. Pasar modal merupakan suatu 
lembaga yang dalam kegiatan operasionalnya memberikan kesempatan 
kepada perusahaan yang telah berkembang dengan baik untuk menerbitkan 
surat berharga dalam bentuk saham, obligasi, dan sekuritas sehingga 
perusahaan tersebut akan mendapatkan tambahan dana yang berasal dari 
masyarakat guna pengembangan usaha serta perbaikan dalam struktur 
modal (Kamus Pasar Uang dan Modal dalam Winarni (2003)).   

Menurut Tjiptono dan Hendy (2001:2), pasar modal (capital market) adalah 

pasar berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti saham, obligasi, 
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warrant, right yang dapat diperjual belukan, baik dalam bentuk hutang ataupun 

modal sendiri. Sunariyah (2003:4) menyatakan bahwa pasar modal secara umum 

adalah bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta 

seluruh surat berharga yang beredar.  

Pasar modal memberikan fasilitas untuk menyalurkan dana dari pihak yang 

kelebihan dana (lender) ke pihak yang memerlukan dana (borrower). Dengan 

menginvestasikan kelebihan dana yang dimiliki, lender mengharapkan dapat 

memperoleh imbalan dari penyerahan dana tersebut. Investor mengharapkan akan 

memperoleh tingkat pengembalian yang maksimal dengan tingkat risiko tertentu, 

misalnya dividen atau kenaikan harga jual saham diatas harga belinya (capital 

gain). Borrower mengharapkan dapat memperoleh dana untuk investasi tanpa 

harus menunggu dana dari hasil operasi perusahaan.  

Menurut Rahman dan Kustono (2003), ada beberapa daya tarik yang 

dimiliki pasar modal, yaitu : 

1. Pasar modal akan menjadi alternatif penghimpunan dana selain sistem 
perbankan. 

Disetiap negara sistem perbankan umumnya dominan sebagai sistem mobilisasi 
dana masyarakat. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan yang memerlukan 
dana untuk ekspansi usaha mereka hanya bisa memperoleh dana tersebut dalam 
bentuk kredit. Pasar modal memungkinkan perusahaan menerbitkan sekuritas 
yang berupa surat tanda kepemilikan (saham). 

2. Pasar modal memungkinkan para pemodal mempunyai berbagai pilihan 
investasi yang sesuai dengan preferensi risiko mereka. 
Jika tidak ada pasar modal, maka para lenders mungkin hanya dapat 
menginvestasikan dana mereka dalam sistem perbankan. Dengan adanya pasar 
modal, pada pemodal dimungkinkan melakukan diversifikasi investasi, 
membentuk portfolio sesuai dengan risiko yang bersedia mereka tanggung dan 
keuntungan yang mereka harapkan.  

Dalam rangka menciptakan kondisi transaksi yang sehat dan aman, maka 

kegiatan transaksi yang terjadi diatur oleh sistem yang terpadu dan di bawah 
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pengawasan secara legal dan dijamin oleh undang-undang negara. Lembaga yang 

mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM). Dengan adanya BAPEPAM akan dapat memberikan 

perlindungan kepentingan pemodal dan masyarakat. Misalnya perlindungan dari 

informasi yang tidak benar yang diberikan oleh emiten atau perusahaan.  

2.2.2 Peranan Pasar Modal  

Pasar modal memberikan banyak pilihan sumber dana (khususnya sumber 

dana jangka panjang) bagi perusahaan. Melalui pasar modal, perusahaan 

mendapatkan cara lain untuk mendapatkan sumber dana dengan terlebih dahulu 

dinyatakan sebagai perusahaan Go Public dengan memenuhi syarat-syarat yang 

telah ditentukan. Diharapkan dengan menerbitkan saham atau obligasinya di pasar 

modal akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan.  

Menurut Sunariyah (2004:7), peranan pasar modal pada suatu negara adalah 

: 

1. Sebagai fasilitas untuk melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk 
menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual belikan. Pasar 
modal juga member kemudahan dalam melakukan transaksi, kedua belah pihak 
tidan perlu bertemu secara langsung. 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan 
hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut mendorong perusahaan untuk 
memenuhi keinginan para investor. Pasar modal menciptakan kesempatan bagi 
perusahaan untuk memuaskan keinginan para investor, kebijakan dividen dan 
stabilitas harga yang relatif normal. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali 
saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan adanya pasar 
modal, maka para investor dapat menjual surat berharga saham yang 
dimilikinya setiap saat. Jika tidak ada pasar modal, maka para investor harus 
menunggu pencairan surat berharga yang dimilikinya sampai pada saat 
likuidasi perusahaan. Pasar modal dapat mencegah ketidakpastian di masa yang 
akan datang dan dapat mengantisipasi risiko dengan baik.  
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4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 
dalam perkembangan perekonomian. Selain menabung, uang dapat 
dimanfaatkan melalui pasar modal dengan membagi sebagian kecil saham 
perusahaan ke publik. Jika sebagian kecil saham tersebut ditambah, maka ada 
kemungkinan masyarakat akan memiliki saham mayoritas. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Pasar 
modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi bagi para investor 
secara lengkap, yang apabila informasi tersebut dicari sendiri akan memakan 
biaya yang tidak sedikit.  

2.2.3 Instrumen Pasar Modal  

Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan 

instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, 

waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, 

dan lain-lain. Menurut Sunariyah (2004:30), surat berharga pasar modal 

diantaranya : 

1. Saham 
Saham adalah penyertaan modal dalam kepemilikan suatu perseroan terbatas 
(PT). Pemilik saham juga merupakan pemilik sebagian dari perusahaan 
tersebut. 

2. Obligasi 
Obligasi adalah surat pengakuan hutang atas pinjaman yang diterima oleh 
perusahaan dari masyarakat. Jangka waktu obligasi telah ditetapkan dan disertai 
dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya juga 
telah ditetapkan dalam perjanjian. 

3. Derivatif dari efek 
Derivatif merupakan efek turunan dari efek “utama” baik yang bersifat 
penyertaan maupun utang. Terdapat 7 macam derivatif : 
a. Right 

Right adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para 
pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan diterbitkan oleh 
perusahaan, sebelum saham-saham tersebut ditawarkan kepada pihak lain. 
Jika pemegang saham tidak ingin menggunakan haknya, maka right yang 
dimiliki dapat diperjual belikan di pasar modal. 

b. Warrant 
Warrant adalah efek yang diterbitkan perusahaan, yang memberi hak 
kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan pada harga 
tertentu untuk enam bulan atau lebih. 

c. Obligasi konvertibel 
Obligasi konvertibel adalah obligasi setelah jangka waktu tertentu, selama 
masa tertentu pula dengan perbandingan dan atau harga tertentu, dapat 
ditukarkan menjadi saham dari perusahaan emiten. 
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d. Saham deviden 
Deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dapat 
diberikan dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk tunai dan bentuk saham 
dividen. Alasan perusahaan membagi saham deviden adalah perusahaan 
ingin menahan laba perusahaan, yang nantinya laba tersebut akan 
digunakan sebagai modal kerja. 

e. Saham bonus 
Perusahaan menerbitkan saham bonus untuk memperkecil harga saham 
yang bersangkutan, yang akan menyebabkan dilusi (penurunan harga) 
karena pertambahan saham baru dapat memasukkan uang baru dalam 
perusahaan. 

f. Sertifikat ADR/CDR 
American Depository Receipt (ADR) atau Continental Depository Receipts 
(CDR) adalah suatu tanda terima (resi) yang memberikan bukti bahwa 
saham perusahaan asing disimpan sebagai titipan atau berada di bawah 
penguasaan suatu bank Amerika. 

g. Sertifikat reksa dana 
Menurut UU No. 8/1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana merupakan 
wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat 
pemodal. Selanjutnya diinvestasikan ke dalam portfolio oleh manajer 
investasi. Jadi sertifikat Reksa Dana adalah sertifikat yang menjelaskan 
bahwa pemodal menitipkan uang kepada manajer investasi sebagai 
pengelola dana untuk diinvestasikan baik di pasar modal maupun di pasar 
uang.  

2.3 Right issue  

Right issue merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yang 

telah terdaftar (listed) di bursa efek untuk memperoleh dana. Hal ini dilakukan 

dengan menawarkan saham kepada pemegang saham lama dengan harga yang 

umumnya lebih rendah dari harga pasar sehingga investor tertarik untuk 

membelinya. 

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang 
saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. 
Penawaran umum berarti memberikan tawaran kepada publik untuk membeli 
saham, sedangkan makna terbatas adalah bahwa penawaran umum ditujukan 
kepada pemegang saham lama. Jadi, kegiatan yang dilakukan perusahaan adalah 
penerbitan hak memegang saham terlebih dahulu. Setiap satu bukti right yang 
diterima satu pemegang saham untuk membeli satu saham baru seharga exercise 
price yang ditentukan. Exercise price ini biasanya sama dengan atau diatas nilai 
nominal saham. (Sunariyah : 2003 :134). 



18     

Menurut Budiarto (1999), right issue adalah suatu upaya yang sudah 

dilakukan emiten untuk menghemat biaya emisi dan untuk menambah jumlah 

saham yang beredar. Umumnya diharapkan penambahan jumlah lembar saham 

yang beredar di  pasar akan meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut 

atau dengan kata lain untuk meningkatkan likuiditas saham. Tujuan perusahaan 

melakukan right issue adalah untuk menambah modal perusahaan, perluasan 

investasi atau untuk membayar hutang. Right issue merupakan hak bagi pemegang 

saham lama untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Biasanya 

ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.  

Pada beberapa perusahaan, hak (right) ini sudah merupakan bagian integral 

dari anggaran perusahaan, dan dibeberapa perusahaan lain hak ini dicantumkan 

sebagai klausul tambahan dalam anggaran dasar perusahaan. Jika hak untuk 

membeli lebih dahulu tercantum dalam anggaran dasar perusahaan, maka 

perusahaan harus menawarkan setiap penerbitan saham barunya kepada pemegang 

saham lama. Jika hak ini tidak tercakup dalam anggaran dasar, perusahaan 

mempunyai pilihan untuk menjual saham barunya ke pemegang saham lama atau 

kepada para investor baru. ( Rahman dan Kustono :2003).  

Bagi perusahaan paling tidak ada 2 alasan untuk melakukan right issue 

yaitu right issue dapat mengurangi biaya karena right issue biasanya tidak 

menggunakan jasa penjamin (underwriter), dengan adanya right issue berakibat 

jumlah saham perusahaan akan bertambah sehingga diharapkan akan meningkatkan 

frekuensi perdagangan berarti meningkatkan likuiditas saham (Ghozali dan 

Solichin, 2003). 



19     

Bagi investor sebelum menanamkan saham, sebaiknya mempelajari terlebih 

dahulu kondisi perusahaan yang sebenarnya khususnya yang berkaitan dengan dana 

right issue, apakah akan digunakan dengan baik atau tidak. Bapepam juga 

sebaiknya membuat persyaratan bagi emiten yang akan melakukan right issue, 

misalnya kinerja saham emiten harus cukup baik dan likuiditas sahamnya lumayan 

tinggi sehingga tidak merugikan investor.  

Investor yang menanamkan dananya pada sekuritas mendapatkan return 

maksimal dengan tingkat risiko tertentu atau mendapatkan return tertentu pada 

risiko minimal. Return atas kepemilikan sekuritas khususnya saham dapat 

diperoleh dalam dua bentuk yaitu deviden dan capital gain (selisih harga jual yang 

lebih tinggi dengan harga beli saham). Dalam melakukan investasi sekuritas saham, 

investor akan memilih saham perusahaan mana yang akan memberikan return 

tinggi. Harga pasar saham memberikan ukuran yang obyektif mengenai nilai 

investasi pada sebuah perusahaan. (Resmi : 2002).  

Jika informasi pengumuman right issue memberikan sinyal positif pada 

investor yang akan mempengaruhi harapan investor pada prospek aliran kas masuk 

perusahaan di masa depan yang menguntungkan, maka tentunya investor akan 

bereaksi melakukan pembelian atau penjualan saham untuk mengoptimalkan 

keuntungan. Aktivitas investor akan tercermin pada tingkat keuntungan saham 

yang diperoleh. Tetapi jika informasi pengumuman right issue memberikan sinyal 

negatif bahwa perusahaan dalam keadaan kurang sehat, maka respon dari investor 

akan tercermin pada turunnya harga saham.  
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2.3.1 Tujuan Right issue  

Penerbitan saham baru oleh emiten biasanya ditujukan untuk memperoleh 

dana tambahan guna melakukan ekspansi usaha, restrukturisasi, meningkatkan 

porsi kepemilikan pemegang saham, meningkatkan saham yang beredar, serta 

tujuan lainnya. Penerbitan right ini bisa disertai dengan penerbitan warrant atau 

tidak, tergantung pada kesepakatan serta strategi perusahaan dalam mendapatkan 

tambahan modal yang diperlukan (Ghozali dan Solichin, 2003:134). 

2.3.2 Cara Pelaksanaan Right issue  

Untuk melakukan penerbitan right biasanya pihak emiten melaksanakan 

dua macam cara. Pertama, menerbitkan saham baru dan ditawarkan kepada public. 

Kedua, dengan menawarkan saham baru tersebut kepada pemilik saham lama. Agar 

pemilik lama tertarik dengan saham baru tersebut maka saham baru ditawarkan 

dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar saham tersebut.  

Di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu UU Pasar Modal 

No. 8 Tahun 1995, penawaran saham baru oleh emiten dilakukan melalui 

penawaran terbatas kepada pemilik saham lama. Setelah dilakukan right issue 

maka jumlah lembar saham yang beredar akan meningkat, sedang jumlah dana 

yang disetor tidak sama dengan nilai saham lama sehingga hal ini berakibat pada 

turunnya harga saham. 

2.3.3 Hal yang terkait dengan Right issue 

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam suatu penerbitan right issue 

antara lain waktu, harga dan rasio. Bagi investor informasi waktu penerbitan sangat 

penting untuk mengambil keputusan apakah dia akan melaksanakan haknya 
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membeli right atau tidak, sebab right mempunyai masa berlaku yang relatif 

singkat. 

Menurut Tjiptono dan Hendy (2001:134) ada beberapa hal penting yang 

berkaitan dengan right issue antara lain: 

1. Cum date : adalah tanggal terakhir seorang investor dapat meregistrasikan 
sahamnya untuk mendapatkan hak corporate action. Membeli saham pada saat 
periode cum-right maka akan diperoleh saham yang masih memiliki hak atas 
bukti right yang akan segera didistribusikan. 

2. Ex-date : adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak lagi akan 
suatu corporate action. Saham yang diperoleh tidak lagi berhak atas right. 

3. DPS date : adalah tanggal dimana daftar pemegang saham yang berhak atas 
suatu corporate action diumumkan. 

4. Tanggal pelaksanaan dan akhir rights : adalah tanggal periode right tersebut 
dicatatkan di bursa dan kapan berakhirnya. 

5. Allotment date: adalah tanggal menentukan jatah investor yang mendapatkan 
rights dan berapa besar tambahan saham baru akibat right issue. 

6. Listing date: adalah tanggal dimana penambahan saham akibat right tersebut 
didaftarkan di Bursa Efek. 

7. Harga pelaksanaan: adalah harga pelaksanaan yang harus dibayar investor 
untuk mengkonversikan haknya ke dalam bentuk saham. Umumnya harga 
pelaksanaan right di bawah harga saham yang berlaku. Hal ini dimungkinkan 
sebagai suatu tarikan agar investor mau membelinya.  

2.4 Penilaian Kinerja Keuangan  

Penilaian kinerja adalah proses untuk menentukan seberapa baik aktivitas-

aktivitas bisnis dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi 

pemborosan-pemborosan dan menyajikan informasi tepat waktu untuk 

melaksanakan penyempurnaan secara berkesinambungan (RA. Supriyono, 1999).  

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi 

perusahaan. Pengukuran tersebut antara lain dapat digunakan untuk menilai 

keberhasilan perusahaan. Pada umumnya penilaian kinerja keuangan perusahaan 

yang digunakan di Indonesia adalah analisis rasio keuangan. 
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Ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan 

penilaian kinerja. Prinsip-prinsip itu antara lain berorientasi pada hasil dan 

keterbukaan, aspek perilaku kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan. 

Pemanfaatan hasil catatan-catatan dan menitikberatkan pada tanggung jawab 

penilaian dan pengembangan pekerja kepada atasan langsung (Ani, 2003).  

Ka’aro (2001) mengemukakan bahwa ukuran kinerja perusahaan dapat 

dilihat dari perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif internal mengacu 

pada ukuran efisiensi yang dapat di evaluasi berdasarkan standar internal, 

sedangkan perspektif eksternal mengacu pada ukuran efektivitas yang didasarkan 

pada standar eksternal yang dijadikan sebagai benchmark.  

Pentingnya penilaian kinerja adalah untuk mengidentifikasi adanya 

pemborosan atau ketidakberesan yang lain sehingga dapat segera diatasi. Selain itu 

penilaian kinerja juga berguna untuk membangun konensus untuk mengubah 

perilaku ke arah pencapaian keselarasan tujuan (RA. Supriyono, 1999).  

Anthony dan Govindarajan (2000) membagi aspek kinerja perusahaan 

menjadi dua yaitu aspek finansial dan non finansial. Aspek finansial dapat berupa 

rasio keuangan perusahaan juga harga dan return saham, sedangkan aspek non 

finansial berupa penyebaran pasar, indeks kepuasan konsumen, perputaran pekerja, 

penghematan waktu dalam siklus produksi, inovasi, dan sebagainya.  

Kinerja keuangan perusahaan sudah tentu merupakan kinerja perusahaan 

yang ditinjau dari kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan 

tercermin dari laporan keuangannya. Oleh sebab itu untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan diperlukan analisis terhadap laporan keuangannya. 
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2.5 Rasio Keuangan  

Secara umum, kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan tidak akan memberi makna jika 

tidak dilakukan analisis lebih jauh terhadap angka-angka yang terkandung di 

dalamnya.  Laporan keuangan memberikan informasi yang berhubungan dengan 

profitabilitas, risiko, waktu, dan aliran kas yang memberi informasi kepada pihak 

yang berkepentingan (manajemen maupun investor) dalam membuat keputusan 

yang akan mempengaruhi nilai perusahaan.  

Dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, 

analisis keuangan harus melakukan pemeriksanaan terhadap kesehatan keuangan 

perusahaan. Alat yang biasa digunakan dalam pemeriksaan ini adalah rasio 

keuangan atau indeks yang menghubungkan data-data keuangan.  

Rasio sendiri merupakan angka atau persentase yang menunjukkan 

hubungan antar variabel tertentu dengan variabel lainnya. Alat analisis yang berupa 

rasio akan dapat menggambarkan suatu keadaan atau posisi keuangan sebuah 

perusahaan serta menunjukkan area-area yang memerlukan penanganan atau 

pembenahan (Munawir, 2002:47).  

Menurut Horna dan Wachich (1997), analisis rasio keuangan melibatkan 

dua jenis perbandingan : 

1. Analisis dapat membandingnkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan 
datang dalam perusahaan yang sama. 

2. Jika rasio keuangan diurutkan dalam beberapa periode tahun, analisis dapat 
mempelajari komposisi perubahan dan menetapkan apakah terdapat perbaikan 
atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. 

Pada dasarnya, analisis rasio dapat dikelompokkan dalam 5 kategori : rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar 
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(Brigham dan Houston, 2001 : 78). Namun rasio yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Ada dua rasio likuiditas yang umum 

digunakan (Brigham dan Houston, 2001: 79).   

a. Current ratio (rasio lancar), menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang 

ditutup dengan aktiva yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam 

jangka pendek (waktu relatif singkat). Rasio ini dihitung dengan membagi 

akiva lancar dengan kewajiban lancar : 

  

b. Quick Ratio (rasio cepat), mengukur kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban lancar tanpa bergantung pada persediaannya (Sartono, 

1998:120). Rasio ini dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva 

lancar yang kemudian membagi hasilnya dengan kewajiban lancar : 

 

Rasio ini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk 

mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya, 

sebab rasio ini menunjukkan besarnya tuntutan kreditur dapat dipenuhi oleh aktiva 

yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh 

tempo hutang. 
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Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan hutang lancar, maka 

semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

Misalnya jika rasio ini menunjukkan angka 100%, berarti sepenuhnya aktiva lancar 

dapat menutupi hutang lancar. 

2. Rasio leverage 

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan 

dibiayai dengan hutang. 

 

Menurut Weston dan Copeland (1995), rasio leverage memiliki beberapa 

implikasi sebagai berikut : 

a. Para kreditur memandang ekuitas sebagai suatu pelindung atau basis 
penggunaan utang. Jika pemilik hanya menyediakan sebagian kecil dari 
pembiayaan total, maka resiko perusahaan sebagian besar ditanggung oleh 
kreditur. 

b. Dengan mengumpulkan dana melalui hutang, pemilik memperoleh manfaat dari 
memegang kendali atas perusahaan dengan komitmen yang terbatas. 

c. Penggunaan hutang dengan tingkat bunga yang tetap memperbesar keuntungan 
maupun risiko kerugian pemilik. 

d. Penggunaan hutang dengan biaya bunga yang tetap dan dengan saat jatuh 
tempo yang tertentu memperbesar risiko bahwa perusahaan mungkin tidak 
dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya.  

3. Rasio pasar 

Menurut Brigham dan Houston (2001: 92), rasio pasar menghubungkan 

harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio ini 

memberikan petunjuk kepada manajemen mengenai apa yang dipikirkan investor 

atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di masa mendatang. Rasio ini 

diukur dengan : 
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a. Price earning ratio (PER), mengukur perbandingan antara harga saham dengan 

laba bersihnya. Semakin tinggi nilai rasio, berarti perusahaan memiliki prospek 

pertumbuhan yang kuat. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasio berarti 

perusahaan tersebut semakin berisiko. 

 

b. Price to Book Ratio (PBV), mengukur perbandingan antara harga saham dengan 

nilai buku ekuitasnya. Perusahaan dengan tingkat pengembalian atas ekuitas 

yang tinggi biasanya menjual saham beberapa kali lebih tinggi dari nilai 

bukunya, dibanding perusahaan dengan tingkat pengembalian yang rendah. 

 

Jika suatu perusahaan memperoleh tingkat pengembalian yang rendah atas 

aktivanya, maka rasio PBV relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata industri.  

2.6 Right issue dan Kinerja Keuangan 

Salah satu upaya untuk memperoleh dana segar untuk meningkatkan 

aktivitas perusahaan adalah dengan jalan right issue. Alasan perusahaan melakukan 

right issue adalah untuk memperoleh dana segar dengan biaya rendah karena 

perusahaan tidak perlu membayar biaya emisi untuk memperoleh dana. Tujuan 

dilakukannya kebijakan right issue adalah untuk memperoleh dana tambahan guna 

melakukan ekspansi usaha, restrukturisasi modal, meningkatkan saham yang 

beredar, atau tujuan lainnya. 

Kebijakan right issue secara umum akan berpengaruh pada restrukturisasi 

modal perusahaan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan operasional 
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maupun aktivitas investasi perusahaan, sehingga secara langsung sebuah kebijakan 

pendanaan perusahaan seperti right issue akan ditunjukkan pada laporan keuangan 

dan kinerja keuangan yang lebih baik (Weston dan Copeland, 1995 : 223). 

Secara umum kinerja keuangan perusahaan ditunjukkan dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan. Laporan keuangan memperlihatkan apa yang terjadi 

pada aktiva, laba, dan deviden selama suatu periode tertentu (Brigham dan 

Houston, 2001). Dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan analisis 

berdasarkan rasio-rasio keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. 

Secara khusus, pendanaan dengan mengeluarkan saham baru oleh perusahaan yang 

dapat dilakukan salah satunya dengan jalan right issue akan memperkuat rasio 

utang jangka pendek terhadap total aktiva (rasio likuiditas) yang ditunjukkan oleh 

angka current ratio (CR) yang lebih baik (Weston dan Copeland, 1995 : 229). 

Dampak dari alternatif pembiayaan dengan saham juga akan ditunjukkan 

oleh angka pada Rasio Leverage (LR) yang menurun (berkurang) dibandingkan 

jika sebuah perusahaan memilih menggunakan sumber pembiayaan dari utang. 

Selain itu, dampak lain yang ditunjukkan dari sebuah keputusan penawaran hak 

(right issue) hanya akan menunjukkan dampak pemecahan saham, dimana 

penawaran saham baru dengan right issue akan menambah jumlah saham yang 

beredar sehingga akan menurunkan nilai pasar saham, terlepas dari perilaku 

investor yang menanggapi pembiayaan dengan saham baru (right issue) secara 

positif (Weston dan Copeland, 1995 : 232-233). 

Menurut Weston dan Copeland (1995 : 235), jika suatu pembiayaan baru 

yang dikaitkan dengan hak merupakan hasil dari sebuah keputusan yang tepat yaitu 

keputusan pada akhirnya mampu meningkatkan laba perusahaan maka nilai saham 

perusahaan akan meningkat di pasar modal. Peningkatan nilai saham di pasar 
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modal ditunjukkan oleh angka-angka pada rasio pasar (nilai PER dan PBV) yang 

lebih baik. 

Namun secara logika, dengan adanya penambahan dana yang bertujuan 

meningkatkan aktivitas perusahaan, tentu saja akan memperlihatkan perbaikan 

struktur modal perusahaan, sehingga secara optimis, dapat dikatakan bahwa upaya 

penambahan dana tersebut akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.   

2.7 Model Penelitian  

Model penelitian adalah gambaran secara teoritis dari sebuah objek 

penelitian. Sebuah model bisa dipandang sebagai sebuah cara untuk 

menggambarkan atau menjelaskan hubungan dari ide-ide dalam bentuk fisik, 

mental, atau bahasa.   

Model penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :    

Gambar 2.1 
Model Penelitian       

2.8 Kerangka Pikir  

Kerangka adalah gambaran dari hubungan antara satu bagian dengan bagian 

lainnya. Dari teori-teori yang dikumpulkan akan diperoleh beberapa konsep. 

Rasio Likuiditas 

Rasio Leverage Kinerja Keuangan

 

Right issue

 

Rasio Pasar
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Apabila konsep-konsep ini dihubungkan satu sama lain untuk dapat memberikan 

suatu gambaran atas suatu fenomena (Ronny Kountur, 2004:89).  

Kerangka konsep berpikir ini berperan penting dalam menggambarkan 

secara tepat mengenai fenomena yang akan diteliti, serta menggambarkan tentang 

cara yang akan digunakan dalam penelitian tersebut. Kerangka pikir dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.2 halaman berikut.                     
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Gambar 2.2 
Kerangka Pikir                        

2.9 Hipotesis  

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas permasalahan penelitian 

dimana diperlukan data untuk menguji kebenaran dugaan tersebut (Ronny Kountur, 

2004:93). 

Landasan Teori : 

- Pasar Modal Indonesia 
- Right issue 
- Penilaian Kinerja 

Keuangan 
- Rasio Keuangan 

1. Rasio Likuiditas dengan 
Current ratio (CR) 

2. Rasio Leverage (LR) 
3. Rasio Pasar dengan 

Price Earning Ratio 
(PER) dan Price Per 
Book Value(PBV) 

Penelitian Terdahulu : 

- The Operating Performance of Seasoned Equity Issuers: 
Free Cash Flow and Post Issue Performance 
(McLaughlin et al, 1996) 

- The Operating Performance of Firms Conducting 
Seasoned Equity Offerings (Loughran dan Ritter ,1997) 

- Earnings Management and the Performance of 
Seasoned Equity Offerings (Rangan,1998) 

- Earnings Management and the Underperformance of 
Seasoned Equity Offerings (Teoh et al,1998) 

- Is the Market Surprised by Poor Earnings Realization 
Following Seasoned Equity Offerings (Denis dan 
Sarin,1999) 

- “Do Firm Mislead Investor by Overstating Earnings 
Before Seasoned Equity Offerings?” (Shivakumar,2000) 

- Analisis Kinerja Perusahaan yang Melakukan Right 
Issue di Indonesia (Harto ,2001) 

- Analisis Kinerja Perusahaan yang Melakukan Seasoned 
Equity Offerings: Studi Kasus di Bursa Efek Jakarta 
(Candy,2002) 

- Pengaruh Right Issue terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Jakarta 
(Budi,2003) 

Hipotesis 

Uji Statistik 
Paired sample T-Test 

Kesimpulan 
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Berdasarkan pada latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan 

penelitian, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan melalui rasio CR, LR, PER 

dan PBV secara parsial sebelum dan setelah right issue.                     
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian   

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatory dengan cakupan 

penelitian non kausalitas – komparatif.  Menurut Singarimbun dan Efendi (1995:5), 

penelitian eksplanatory adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan maksud 

penjelasan (eksplanatory atau confirmatory) yaitu memberikan penjelasan kausal  

atau hubungan antara variabel-variabel penelitian yang disertai dengan langkah 

pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data melalui pengujian 

hipotesis. Penelitian penjelasan adalah untuk menguji hubungan antar variabel 

yang dihipotesiskan.     

Penelitian ini tidak menguji hubungan antar variabel, dan hanya 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah right issue 

dengan pengujian hipotesis, sehingga penelitian ini merupakan penelitian 

eksplanatory non kausalitas-komparatif.  Penelitian ini dilakukan untuk melakukan 

perbandingan antara beberapa situasi dan atas dasar itu dilakukan sebuah dugaan 

mengenai apa penyebab perbedaan situasi yang terjadi (Augusty Ferdinand, 2006 : 

5). Dalam penelitian ini akan membandingkan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan setelah dilakukannya right issue  dengan uji hipotesis paired sample 

T-Test.
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3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Mudrajad (2003:108) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri dari subyek yang memiliki karakteristik tertentu dan memiliki kesempatan 

yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.  Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang akan diselidiki dan dianggap telah mewakili atau representative 

mencerminkan ciri dari populasi (Mudrajad, 2003:111).  

Dalam penelitian ini, proses penentuan sampel didapatkan melalui teknik 

sensus, dimana populasi dijadikan sampel untuk penelitian (Consuela G Sevilla, 

1993:117). Sensus adalah cara pengumpulan data dimana seluruh elemen populasi 

diselidiki satu per satu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus 

disebut data yang sebenarnya (true value), atau sering disebut parameter 

(www.one.indoskripsi.com). Adapun kriteria populasi yang akan dijadikan sampel 

untuk diteliti adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang melakukan right issue di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2002-2006 dengan menggunakan window satu tahun sebelum dan setelah right 

issue, dan perusahaan tidak melakukan right issue tambahan atau berbagai 

bentuk corporate action lainnya seperti stock split, deviden saham, saham 

bonus dan lain-lain selama periode window. 

2. Pengecualian pada perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan. Hal ini 

disebabkan industry perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya memiliki 

regulasi dan kebijakan sendiri yang berbeda dari industri lainnya. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dengan tahun fiskal yang berakhir 

31 Desember 2001-2007 dan memiliki data yang lengkap. Data lengkap adalah 

http://www.one.indoskripsi.com
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data-data laporan keuangan perusahaan yang lengkap sehingga dapat diolah dan 

dianalisis rasio-rasio keuangannya. 

Berdasarkan kriteria tersebut, berikut tahap pemilihan sampel penelitian 

terlihat pada Tabel 3.1 :   

Tabel 3.1 
Tahap Pemilihan Sampel 

Kriteria Perusahaan Jumlah 

Terdaftar di BEI dan melakukan right issue selama periode 2002-2006 57 

Perusahaan perbankan dan lembaga pembiayaan (21) 

Perusahaan yang melakukan corporate action selama periode window (7) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap (4) 

Perusahaan dengan tahun fiskal diluar per 31 Desember (1) 

Total perusahaan yang dijadikan sampel 24 

Sumber : Data Sekunder Diolah 2008  

Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut maka terpilih 24 perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut nama-nama perusahaan yang 

dijadikan sampel penelitian : 

Tabel 3.2 
Nama Perusahaan Sampel 

NO Nama Perusahaan 

  

Tahun 2002 

      

1 

  

Central Proteina Prima Tbk 

  

2 

  

Millenium Pharmacon Intl Tbk 

  

3 

  

Arwana Citramulia 

    

4 

  

Jakarta Setiabudi International Tbk 

              

Tahun 2003 

      

5 

  

Astra Intenational Tbk 

  

6 

  

Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk 
7 

  

Trias Sentosa Tbk 
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NO Nama Perusahaan 

  
Tahun 2004

       
8 

  
Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co 

  
9

   
Ades Alfindo Putrasetia Tbk

   
10 

  
United Tractors Tbk 

  
11

   
Bimantara Citra Tbk

   

12 

  

Ricky Putra Globalindo Tbk 

  

13

   

Bakrie Sumatra Plantations Tbk

               

Tahun 2005

       

14 

  

Bakrie & Brothers Tbk 

  

15

   

Multipolar Corporation Tbk

   

16 

  

Pan Brothers Tbk 

    

17 

  

Apexindo Pratama Duta Tbk 

  

18 

  

Bakrieland Development Tbk 

                

Tahun 2006 

      

19 

    

20 

  

Inti Kapuas Arowana Tbk 

  

21 

  

Mandom Indonesia Tbk 

  

22 

  

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

  

23 

  

Tunas Baru Lampung Tbk 

  

24

   

Ciputra Development Tbk

   

Sumber : Fact  Book 2002-2006 

3.3 Sumber dan Jenis Data 

3.3.1 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. 

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (1999:147), data sekunder yaitu 

sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari database 

Pojok BEJ UNIBRAW yang meliputi : 
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1. Data nama perusahaan yang melakukan right issue tahun 2002-2006 berasal 

dari Fact Book Tahun 2002-2006 

2. Indonesian Capital Market Directory (ICMD) yang memuat laporan keuangan 

tahunan perusahaan sampel dan data-data rasio yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

3. Laporan keuangan yang dipublikasikan.  

3.3.2 Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif 

merupakan tipe data penelitian dalam bentuk angka atau data kualitatif yang 

diangkakan (Sugiyono, 2003:14). Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah 

angka-angka pada laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka-angka 

rasio untuk analisis.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam analisis penelitian untuk pembuktian hipotesis. 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan memanfaatkan 

dokumen, catatan serta laporan yang terdapat di instansi-instansi atau pihak-pihak 

yang terkait dalam obyek penelitian. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Nama dan kode emiten yang melakukan right issue di BEJ selama 1 Januari 

2002 sampai dengan 31 Desember 2006. 

2. Laporan keuangan masing-masing perusahaan yang melakukan right issue 

selama Tahun 2001 sampai 2007. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Right issue 

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham 

lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Pemegang 

saham lama memperoleh hak terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang 

dikeluarkan oleh emiten.Saham ini biasanya ditawarkan dengan harga yang 

lebih rendah. 

2. Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan ukuran tingkat keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya keuangannya (Lako, 

2004). Penilaian kinerja keuangan melibatkan analisis terhadap laporan 

keuangan dengan menggunakan analisis rasio. Bentuk analisis rasio yang 

digunakan dalam menilai kinerja keuangan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Rasio Liquiditas 

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk 

memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Pengukuran rasio likuiditas akan 

dilakukan dengan melihat Current ratio (CR). 

Rumusnya:  
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b. Rasio Leverage 

Rasio ini mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi 

kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio yang digunakan adalah 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. 

Rumusnya : 

 

c. Rasio Pasar 

Rasio ini memberikan petunjuk kepada manajemen mengenai apa yang 

dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospek di 

masa mendatang. Jenis Rasio yang digunakan adalah : 

1) Price earning ratio (PER), mengukur perbandingan harga saham atas 

laba bersih yang dihasilkan. 

Rumusnya : 

 

2) Price to Book Ratio (PBV), mengukur perbandingan harga saham 

dengan nilai buku saham tersebut. 

Rumusnya : 

 

Dengan demikian terdapat Empat (4) jenis rasio yang digunakan dalam meneliti 

kinerja perusahaan sebelum dan setelah kebijakan right issue.   
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3.6 Alat Analisis 

Seluruh data yang dikumpulkan akan diuji melalui pengujian hipotesis. 

Karena pengujian hipotesis ini ditujukan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara sebelum dan setelah kebijakan right issue terhadap kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio pasar, maka alat statistik yang digunakan 

adalah alat statistik uji beda. Karena data yang akan diolah merupakan data 

kuantitatif (rasio) maka metode yang akan digunakan adalah metode parametrik 

(Singgih, 2006 : 6). 

Statistik uji beda untuk metode parametrik dengan sampel kecil (24 

perusahaan sampel) akan menggunakan uji t untuk dua sampel berpasangan (paired 

sample T-test) yakni data-data rasio keuangan sebelum dan setelah kebijakan right 

issue. Dimana menurut Singgih Santoso (2006:185), paired sample t-test adalah uji 

beda untuk dua sample yang berpasangan atau dengan subyek yang sama namun 

memiliki dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda. 

Penggunaan alat statistik uji beda seperti T-test hanya mensyaratkan 

pengujian asumsi klasik berkenaan dengan uji normalitas data. Tetapi karena 

semua data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa data rasio, dan data rasio 

sangat rentan terhadap adanya masalah kenormalan data, maka dalam penelitian ini 

hasil pengujian normalitas data diabaikan atau dianggap tidak kritis. 

Adapun dasar pengambilan keputusan terhadap hasil hipotesisnya adalah 

sebagai berikut :  
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a. Berdasarkan perbandingan t Hitung dengan t Tabel 

 
Jika Statistik Hitung (angka t output > Statistik Tabel (tabel t) maka Ho 

ditolak 

 

Jika Statistik Hitung (angka t output < Statistik Tabel (tabel t) maka Ho 

diterima 

Dimana untuk mencari t tabel dengan ketentuan : Tingkat signifikansi (a) adalah 

5% (tingkat kepercayaan 95%), derajad kebebasan adalah n (jumlah data) – 1 

b. Berdasarkan nilai Probabilitas 

 

Jika probabilitas (p) > 0,05 maka Ho diterima 

 

Jika probabilitas (p) < 0,05 maka Ho ditolak 

Dengan demikian, hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ho = Berdasarkan CR, LR, PER dan PBV  kedua rata-rata sampel tidak berbeda 

secara signifikan.  

Ha = Berdasarkan CR, LR, PER dan PBV  kedua rata-rata sampel berbeda secara 

signifikan.         
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BAB IV 

PEMBAHASAN  

4.1  Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia (BEI)  

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman colonial Belanda dan tepatnya 

pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirika oleh pemerintah Hindia 

Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC.  

Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan 

pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada 

beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia I dan II, perpindahan 

kekuasaan dari pemerintahan kolonial kepada pemerintahan Republik Indonesia, 

dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali 

pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal 

mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah.  

Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal Indonesia dapat di lihat 

sebagai berikut : 

 

14 Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia 

oleh Pemerintah Hindia Belanda 
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1914 – 1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I 

 
1925 – 1942 : Bursa Efek di Jakarta di buka kembali bersama dengan Bursa 

Efek di Semarang dan Surabaya 

 
Awal tahun 1939 : karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di 

Semarang dan Surabaya ditutup 

 

1942 – 1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia 

II 

 

1952 : Bursa Efek di Jakarta diaktifkan kembali dengan UU Darurat Pasar 

Modal 1952, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman (Lukman 

Wiradinata) dan Menteri Keuangan (Prof. DR. Sumitro Djojohadikusumo). 

Instrumen yang diperdagangkan adalah obligasi pemerintah RI (1950) 

 

1956 : program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek Jakarta 

semakin tidak aktif 

 

156 -1977 : perdagangan di Bursa Efek vakum 

 

10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. 

BEJ dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal).  

Tanggal 10 Agustus diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan 

kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen 

Cibinong sebagai emiten pertama 

 

1977 – 1987 : perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten 

hingga 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen 

perbankan dibandingkan instrumen Pasar Modal 

 

1987 : ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) yang 

memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran 

Umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia 
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1988 – 1990 : paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat 

meningkat. 

 
2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan 

organisasinya terdiri dari broker dan dealer. 

 

Desember 1988 : pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa 

kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

 

16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu  PT.Bursa Efek Surabaya. 

 

13 Juli 1992 : swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan 

Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 

 

22 Mei 1995 : sistem otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem computer JATS (Jakarta Automated Trading Systems). 

 

10 November 1995 : pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1995 tentang pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan 

pada Tahun 1996. 

 

1995 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) merger dengan Bursa Efek Surabaya 

(BES). 

 

2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia. 

 

2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading). 
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2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).  

4.2 Gambaran Umum Perusahaan Sampel Penelitian 

1. Central Proteina Prima Tbk. 

Central Proteina Prima Tbk (CPP). Merupakan produsen pertama dalam bidang 

manufaktur yang memproduksi makanan udang. CPP didirikan pada tahun 

1989 melalui merger dua perusahaan produksi makanan udang : PT. Proteina 

Prima disemarang dengan PT. Tunggal Eka Sakti di Surabaya. Selama usaha 

manufaktur pengolahan udang menjadi usaha utama dari perusahaan, 

pendapatan tahunannya justru lebih banyak berasal investasinya di bidang 

agrikultur dan agribisnis. Investasi ini diperoleh dari penanaman modal 

perusahaan pada PT. Central Pertiwi Bahari (CPB), PT. Charoen Pokphand 

Jaya Farm (CPJF) dan PT. CentralAgromina (CAM). Kepemilikan saham CPP 

pada masing-masing perusahaan tersebut adalah 50% pada CPB, 55,34% pada 

CPJF, dan 100% pada CAM. Dengan investasi tersebut perusahaan dapat 

menghasilkan pendapatan yang sustainable. CPP pertama kali mendaftarkan 

sahamnya pada Bursa Efek Jakarta pada tahun 1990.  

2. Millenium Pharmacon International Tbk. 

Perusahaan berdiri pada tahun 1952 dengan nama N.V. Perusahaan Dagang 

Soedarpo Corporation. Perubahan nama perusahaan menjadi NVDP Soedarpo 

Corporation Tbk dibuat berdasarkan akta notaris No.182 tanggal 21 Februari 

1990. Pada Maret 1990, perusahaan mendaftarkan 3,5 juta sahamnya ke Bursa 

Efek Jakarta, yakni sebesar 38,465% dari total saham. Pada Juni 2000, 

perubahan nama perusahaan telah disetujui pada RUPSLB dari PT. NVPD 
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Soedarpo Corporation Tbk menjadi PT. Millennium Pharmacon International 

tbk. 

3. Arwana Citramulia Tbk. 

Perusahaan memulai produksinya sejak tahun 1995. Pada Juli 2001, perusahaan 

mulai  menawarkan sahamnya ke publik yang terjual sebanyak 182 juta saham 

sebanyak 30,04% dari kepemilikan sebelumnya. Pemegang saham terbesar 

adalah PT. Agung Abadi Mandiri Sejati (41.14%), dan PT. Suprakreasi 

Eradinamika (12.27%). 15% dari dana yang diperoleh dari IPO digunakan 

untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui reinovasi produk dan 

penambahan mesin/peralatan. 70% dari dana digunakan untuk ekspansi usaha 

dengan menanamkan dana pada PT.Sinar Karya Duta Abadi, produsen keramik 

di Surabaya dimana perusahaan sebelumnya telah memiliki 18% kepemilikan 

dari perusahaan tersebut. PT. Arwana Citramulia dengan anak perusahaannya, 

PT. Arwana Nuansakeramik (ANK) memproduksi keramik dengan merk 

dagang yang dikenal dengan Arwana. Dengan 4 lini produksi, PT. Arwana 

Citramulia saat ini memiliki kapasitas produksi sebesar 7.350.000 m2 per 

tahun. Dengan berorientasi pada pasar domestik, pada tahun 2000, Arwana 

telah menyerap 6,44% pasar keramik Indonesia. 

4. Jakarta Setiabudi International Tbk. 

Perusahaan berdiri pada tahun 1975. Setelah itu hingga tahun 1996, aktivitas 

bisnis perusahaan berfokus pada pengembangan, leasing,  manajemen 

perkantoran, dan gedung apartmen. Perubahan fokus aktivitas perusahaan telah 

mengubah strategi perusahaan menjadi industri pariwisata. Pada Desember 

1997, perusahaan menjual 50 juta sahamnya ke publik. Pertengahan tahun 

1998, semua dana dari penujualan saham digunakan untuk ekspansi usaha 
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melanjutkan fokus aktivitas perusahaan dalam bidang industri. Karena hal itu, 

saat ini perusahaan telah memperoleh reputasi yang sangat baik dengan 

peningkatan kualitas dan inovasi produk berkelanjutan yang berorientasi pada 

pasar. Bisnis perusahaan pada sektor hotel diantaranya : hotel grand Hyatt, Bali 

Hyatt, Raddin Sanur, Raddin Ancol. Dan pada sektor non hotel : Plaza 

Setiabudi, Menara Cakrawala, Kuningan Apartment, Setiabudi Apartment. 

Pusat perbelanjaan : Plaza Menteng dan Galeria Nusa Dua di Bali. 

5. Astra International Tbk. 

Aktivitas utama dari perusahaan ini adalah bidang otomotif, alat berat, industri 

kayu, agribisnis, elektronik, dan jasa keuangan. Astra merupakan perusahaan 

produsen dan perakit mobil Toyota di Indonesia. Pada November 1992, 

pemegang saham mayoritas menjual 100 juta saham perusahaan ke publik. 

Astra International memiliki 73 anak perusahaan; 40 perusahaan adalah 

pemegang saham langsung, dan 33 lainnya tidak langsung. Di tahun 1996, 

perusahaan berencana untuk mengkonstruksi geothermal plant di Palembang 

dengan biaya Rp.350 miliar. Perusahaan meraih sertifikat ISO 9001 dari AFAQ 

Perancis dan EQNet di Eropa untuk Astra Management Development Centre 

(AMDC). Di awal tahun 2001, perusahaan mengambil alih 100% saham dari 

PT.Tjahja Sakti Motor. Pada Februari 2004, perusahaan mulai membangun 

bisnis telpon selular dengan nilai investasi sebesar US$ 3.825 juta dengan 

Astratel Nusantara. 

6. Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk. 

Perusahaan didirikan di Jakarta pada tahun 1981. Operasi produksi utama 

perusahaan berlokasi di Bukuan, Samarinda, Kalimantan Timur. Bekerjasama 

dengan PT. Roda Mas Timber Kalimantan, Ratah Timber Company, Surapati 
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Perkasa, dan Kemakmuran Berkah Timber, perusahaan telah menyuplai 

sebanyak 144.000m3 – 167.000 m3 selama tahun 1995 hingga 1998. Dalam 

proses produksinya, perusahaan menggunakan standar kualitas internasional 

dari Japan Plywood Industries Corporation dan The International Hardwood 

Plywood Association.  

7. Trias Sentosa Tbk. 

Perusahaan memulai produksi pertamanya pada tahun 1986. Diantara lini 

produknya adalah : heat sealable film, plain film, metalizing film, dan pressure 

sensitive adhesive tapes film yang dipasarkan dibawah merk dagang Astra dan 

Armstrong. Pabriknya terletak di Sidoarjo, Jawa timur dengan kapasitas 

produksi hingga 24.000 meter ton per tahun. Manajemen dan pemasaran 

perusahaan didukung oleh beberapa grup besar seperti : Gudang Garam Group, 

Panggung Electronic Group, dan Ariyo Seto Group. Di tahun 1987, perusahaan 

mulai memasarkan produknya ke luar negeri seperti Singapura, Australia, USA 

dan Timur Tengah.  

8. Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co. 

Perusahaan memulai produksinya pada tahun 1975 dalam bidang manufaktur 

untuk sterilisasi susu dengan menggunakan proses Ultra High Temperature 

(UHT). Pada tahun 1981, perusahaan mendiversifikasi lini produknya ke 

produk seperti jus buah dan teh dalam kemasan kotak. Dibawah lisensi Kraft 

Inc. USA, perusahaan mulai memproduksi keju bermerk Kraft pada tahun 

1985. Lalu dibawah lisensi Corman dari Belgia, perusahaan mulai 

memproduksi mentega pada tahun 1987. Selain persetujuan lisensi, perusahaan 

juga menjalin hubungan baik dengan Nestle Mead, Johnson Bristol Myers dari 
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USA dan Pripps Inc. dari Swedia dalam bidang manufaktur dan pemasaran dari 

minuman berenergi dibawah lisensi Pripps. 

9. Ades Alfindo Putrasetia Tbk. 

Perusahaan menyuplai air minum dalam kemasan plastik, kaca, dan plastik-

kaca. Kapasitas produksi pada tahun 1993 mencapai 2.9 juta liter per tahun. 

Produknya telah di ekspor hingga Australia dan Singapura. Pada November 

1993, perusahaan mengambil alih keseluruhan kepemilikan dari PT. Pamargha 

Indojatim yang juga beroperasi pada bisnis yang sama. Dan pada Oktober 1996, 

perusahaan mendirikan anak perusahaan dalam lini bisnis yang sama di 

Ujungpandang. Sumber air berasal dari Maros, Sulawesi Selatan yang mampu 

menghasilkan 40 juta liter air per tahun. Pada bulan Oktober tahun 2000, 

perusahaan menjual merk dagang Ades, Desta, Vica dan Desca ke Coca Cola 

Company sebagai bagian pendukung dari rencana restrukturisasi utangnya. 

10. United Tractors Tbk. 

United Tractors Tbk. didirikan pada tanggal 13 Oktober tahun 1972 dengan 

nama PT. Astra International Tbk sebagai pemegang saham terbesar. Kemudian 

namanya berganti menjadi PT. United Tractors yang sejak saat itu 

berkecimpung dalam usaha distribusi alat berat Komatsu yang berasal dari 

Jepang ke seluruh dunia. Pada tahun 1970, UT melakukan ekspansi usaha 

dalam bidang manufaktur dan mesin yang berlokasi di jakarta Timur. Pada 

tahun 1981, UT mendirikan beberapa perusahaan aliansi (Affco). United 

Tractors Group merupakan distributor utama alat berat di Indonesia dan juga 

memiliki pangsa pasar yang besar di bidang manufaktur, pertambangan, dan 

industri ekspor. Pada akhir tahun 2000, UT tercatat memiliki total aset melebihi 

Rp. 5,58 triliun. 
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11. Bimantara Citra Tbk. 

Perseroan, didirikan tanggal 30 Juni 1981, dan pada awalnya bergerak di 

bidang usaha perdagangan. Dalam perjalanannya, Perseroan mulai menjajaki 

usaha perindustrian dan terutama penyertaan modal pada berbagai usaha yaitu 

media & penyiaran, telekomunikasi, infrastruktur, transportasi & otomotif, 

industri kimia, hotel & properti dan jasa keuangan & investasi. Pada tanggal 17 

Juli 1995, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan diikuti dengan 

pencatatan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan jumlah 

saham yang ditawarkan sebesar 200.000.000 lembar saham atau 20,83% dari 

modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Dengan demikian, total jumlah 

saham yang dicatatkan oleh Perseroan sebesar 1.017.000.000 lembar saham, 

dengan komposisi jumlah saham adalah sebanyak 760.000.000 lembar saham 

berasal dari pemegang saham pendiri; sebesar 57.000.000 lembar saham 

merupakan saham dari pemegang saham eks obligasi konversi, dan sebesar 

200.000.000 lembar saham merupakan jumlah saham yang ditawarkan. 

Pada tahun 2000, Perseroan melakukan restrukturisasi usaha dengan 

memfokuskan diri pada 3 lini usaha inti yaitu Media & Penyiaran, Transportasi 

& Logistik, serta Telekomunikasi. Sementara untuk anak perusahaan yang tidak 

termasuk di dalam 3 lini usaha inti tersebut, ditempatkan dalam Portofolio 

Investasi. Di akhir tahun 2000, Perseroan telah menyelesaikan seluruh 

kewajibannya kepada semua kreditur termasuk BPPN. Restrukturisasi hutang 

juga telah dilaksanakan oleh unit usaha Perseroan. 

12. Ricky Putra Globalindo Tbk. 

Sebelumnya bernama PT.Ricky Putra Garmindo. Perusahaan ini berdiri pada 

tahun 1987, tapi namanya sudah berganti menjadi PT.Ricky Putra Globalindo 
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sejak tahun 1997. Produknya dijual pada pasar ekspor berdasarkan jumlah 

pemesanan, sedangkan modelnya mengikuti trend yang berkembang pada 

negara-negara pemesan. Tujuan ekspor perusahaan meliputi negara jepang, 

Jerman, Afrika Selatan, Amerika dan Timur Tengah. Saat ini perusahaan telah 

memiliki 5 anak perusahaan yakni PT.Ricky Jaya Sakti di Surabaya, PT.Jasa 

Rickyabadi di Medan, PT.Ricky Musi Wijaya di Palembang, PT. Ricky 

Mumbul Daya di Semarang, dan PT.Ricky Jaya Arta di Bandung. 

13. Bakrie Sumatra Plantation Tbk. 

PT. Bakrie Sumatra Plantation Tbk. berdiri pada tahun 1911 dengan nama NV 

Hollandsch Amerikaanse Plantage Maatschappij. Pada tahun 1986 Bakrie 

Group mengambil alih kepemilikan dari Uniroyal Inc. Sumatera Plantation dan 

mengganti namanya menjadi United Sumatera Plantations. Sejak saat itu 

perusahaan mulai mendalami bisnis tanaman karet, saat itu juga menandai 

masuknya Bakrie ke Agribisnis. Pada tahun 1990, perusahaan menjual 30% 

kepemilikannya ke publik melalui Bursa Efek Jakarta dan Surabaya lalu 

mengganti namanya menjadi PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Bermula 

pada tahun 1990, perusahaan memperluas usahanya ke unit bisnis minyak sawit 

dengan mendirikan anak perusahaan yang diberi nama PT. Bakrie Pasaman 

Plantations di Pasaman di Sumatera Barat. Tahun 1992, perusahaan juga 

mengkonversi usaha karet yang terletak di Kisaran dengan bisnis kelapa sawit. 

Kapasitas produksinya mencapai 60 ton FFB per jam. Perusahaan juga 

memiliki usaha Kilang Vecolina yang menggunakan minyak sawit sebagai 

bahan utama.   
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14. Bakrie & Brothers Tbk. 

Didirikan pada tahun 1942 oleh Achmad Bakrie dengan nama “Bakrie & 

Brothers General Merchants & Commission Agent”. Di tahun 1989, perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Perusahaan membuat strategi investasi di lahan 

PTA dengan Mitsubishi Kasei pada tahun 1991, dan pada tahun 1994, 

perusahaan membentuk aliansi strategis dengan PT. Telecom BV (Belanda). Di 

tahun 2000, perusahaan menjalankan proses restrukturisasi dengan pinjaman 

sebesar US$ 1.089 miliar, dan kepemilikan Bakrie Kasei Corporation terjual 

dengan keuntungan sebagai bagian dari restrukturisasi utang. Saat ini, 

perusahaan mendiversifikasi operasionalnya pada bisnis utama : 

telekomunikasi, manufaktur pipa, bahan bangunan, agrobisnis, dan strategi 

investasi pada batu bara. 

15. Multipolar Corporation Tbk. 

Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 dan memulai kegiatan komersialnya 

pada tahun 1980 sebagai retailer barang-barang elektronik. Dalam beberapa 

tahun, perusahaan memulai ekspansi pertamanya dari barang elektronik hingga 

komputer dan pasar teknologi informasi. Sejak pertengahan tahun 80an, 

perusahaan mulai diperhitungkan dalam industri teknologi infromasi dan mulai 

menjalin kerjasama dengan IBM lalu menjadi partner bisnis utama IBM di 

Indonesia dan Asia. Pada Juli 1990, perusahaan membuat terobosan baru 

dengan menjadi perusahaan IT pertama yang mendaftarkan kepemilikannya 

sepenuhnya pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa efek Surabaya. Melalui 

investasi pada perusahaan cabang, perusahaan mendiferisfikasikan usahanya 

melalui share registry dan office archive handling and custody, tapi tetap 

memfokuskan pada bidang IT. Perusahaan memiliki diversifikasi usaha yang 
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banyak, diantaranya pada sektor perbankan dan keuangan yang memiliki peran 

utama dalam kesuksesan perusahaan. Selain itu  ekspansi usahanya juga telah 

merambah ke sektor gas dan minyak, telekomunikasi, dan manufaktur yang 

sedang bertumbuh. 

16. Pan Brothers Tbk. 

Didirikan pada tahun 1980 dibawah nama PT. Panca Brother Tektile, 

perusahaan memulai bisnisnya dengan memproduksi garmen untuk pasar 

domestik. Lalu pada bulan Desember 1989, perusahaan mengubah namanya 

menjadi PT. Pan Brothers Tex dan memperoleh lisensi merk seperti : Adidas, 

Esprit, Puma, Fila, Green Line, Nike, Arrow, Jordache, Levi's, Eddy Bauer, dan 

Van Heusen. Kapasitas produksi perusahaan mencapai 1 juta lusin per tahun. 

Pada April 1997, perusahaan mengikuti konsorsium dari Sariwarna Group, 

Keris Group dan salah satu perusahaan Argo Menunggal Group. 

17. Apexindo Pratama Duta Tbk. 

PT.Apexindo Pratama Duta Tbk (Apexindo) adalah anak perusahaan dari 

PT.Medco Energi International Tbk, yang menawarkan jasa pengeboran 

minyak dan gas laut dan lepas pantai sebagai produk utama perusahaan. Pada 

bulan Juli 2002, perusahaan menjadi perusahaan kontraktor pengeboran 

pertama yang listing di Bursa Efek Jakarta. Dengan kinerja perusahaan sebagai 

perusahaan pengeboran pertama dengan fasilitas yang memadai, perusahaan ini 

telah menjadi pemimpin pasar perusahaan pengeboran di Indonesia bahkan di 

Asia Tenggara. 

18. Bakrieland Development Tbk. 

Berdiri pada pertengahan tahun 1990 dengan nama PT. Puri Lestari Indah 

Pratama. Tidak berapa lama setelah perusahaan go public, perusahaan 
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memperoleh pinjaman dana dari 7 Bank Lokal sebesar US$ 22 juta yang akan 

digunakan perusahaan untuk membayar utang. Pada Desember 1994, 

perusahaan mengakuisisi 100% saham pada beberapa perusahaan dalam grup 

aliansinya : PT. Puri Diamond Pratama, PT. Elang Perkasa Pratama, PT. 

Citrausada Abadi, dan PT. Villa Del Sol Agro Tourism. Pada April 1995, 

perusahaan mengambil alih 100% saham pada PT. Elang Parama Sakti, sebuah 

perusahaan konstruksi apartmen dan kondominium serta perkantoran di area 

segitiga emas di Jakarta. Sejak saat itu, secara resmi nama perusahaan menjadi 

PT. Elang Realty. Pada April 1997, PT. Bakria Capitalindo mengambil alih 

69% saham pada PT. Elang Realty sekaligus mengganti nama perusahaan 

menjadi Bakrie Development, dan sejak akuisisi tersebut perusahaan menjadi 

member dari Bakrie Group. 

19. Energi Mega Persada Tbk. 

PT. Energi Mega Persada didirikan di Jakarta pada tanggal 16 Oktober tahun 

2003 sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa manajemen minyak 

dan gas alam. Pada tahun 2003, perusahaan mengubah dan memperluas lini 

bisnisnya menjadi eksplorasi, pengembangan, dan memproduksi minyak dan 

gas alam di laut maupun pesisir. 

20. Inti Kapuas Arowana Tbk. 

Melihat peluang dan tantangan yang besar di industri ikan hias khususnya 

arowana, PT Inti Kapuas Arowana Tbk. pada awal tahun 2005 me-reposisi 

bidang usaha perseroan dengan memfokuskan diri pada industri arowana. 

Selain mengambil alih usaha penangkaran ikan arowana tradisional di 

Pontianak, perseroan melakukan akuisisi lahan yang dalam waktu dekat akan 

dikembangkan menjadi tambak-tambak penangkaran baru dan modern. Semua 
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kegiatan penangkaran dilakukan perseroan bersama dengan anak perusahaan, 

PT Istana Bahari. Keseriusan, komitmen dan profesionalisme perusahaan dalam 

pengembangan industri Arowana tercermin dari kenyataan bahwa saat ini IIKP 

merupakan satu-satunya perusahaan penangkaran dan perdagangan ikan 

arowana yang tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

21. Mandom Indonesia Tbk. 

Berdiri pada tahun 1969 berstatus usaha join venture dengan 40% kepemilikan 

oleh Mandom Corporation (Tancho Co.Ltd) Japan, dan 60% dimiliki oleh 

N.C.The City Factory, Indonesia. Perusahaan commenced produksi 

komersialnya di tahun 1971. Perusahaan mendaftarkan seluruh sahamnya pada 

Bursa Efek Jakarta pada tanggal 30 September 1993. Pada RUPSLB pada tahun 

2000, dicapai kesepakatan untuk mengganti nama perusahaan dari Tancho 

Indonesia Tbk menjadi PT. Mandom Indonesia Tbk. Perusahaan berlokasi di 

Jakarta dan pabrikasi berlokasi di estate MM2100 di Cibitung, Jawa Tengah. 

Beberapa merk dagang utama perusahaan diantaranya : Gatsby, Pucelle, dan 

Lady’s Cosmetics. 

22. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 

Berdiri pada tahun 1980, perusahaan ini merupakan hasil merger dari 7 

perusahaan timber dan logging : PT. Rimba Nusantara, PT. Emporium Timber, 

PT. Rimba Lapis Permai, PT. Gonpu Indonesia Ltd, PT. Rimba Abadi, PT. 

Madyakara Pacific Raya dan PT Rimba Marfin. Di tahun 1990 dan 1991, 

perusahaan membeli 100% saham dari 2 perusahaan Riau : PT.Arjuna Perdana 

Mahkota plywood dan PT. Inti Prona. Di tahun 1992, perusahaan menjalin 

kerjasama join venture dengan PT. Inhutani I, PT. Sumalindo Hutani Jaya, 

untuk mengembangkan kehutanan Kalimantan. Di tahun 1995, perusahaan 
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membeli 75% saham dari PT. Nityasa Mandiri. Di tahun yang sama, melalui 

PT.Arjuna Perdana Mahkota Plywood, perusahaan membeli 51% saham PT. 

Injapsin Company. Seluruh unit bisnis perusahaan berlokasi di Kalimantan 

Timur, Irian Jaya, Riau dan Jambi. 

23. Tunas Baru Lampung Tbk. 

Perusahaan didirikan pada tahun 1973. Tunas Baru Lampung adalah member 

dari perusahaan Sungai Budi Group yang telah berdiri sejak tahun 1974 dan 

sebagai pionir pada industri agrikultur di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 

1970an, Tunas Baru Lampung mulai menjadi perusahaan yang memproduksi 

sayuran yang paling luas dan terbesar. 

24. Ciputra Development Tbk. 

Berdiri pada tahun 1980, perusahaan merupakan pemilik dari 31 anak cabang, 

dan 30 diataranya adalah pemegang saham mayoritas. Perusahaan memiliki 

enam proyek utama yang sedang dalam pengembangan. Perumahan Citra, yang 

berlokasi dekat bandara internasional Soekarno-Hatta, pengembangan real 

estate yang dilengkapi berbagai fasilitas umum dan komersil. Proyek lainnya 

ada Ciputra Grogol , Ciputra Golden Triangle, Citra Raya Tangerang, Ciputra 

Semarang, dan Citra Raya Surabaya. Bersama dengan anak perusahaannya 

PT.Ciputra Surya, mengeluarkan obligasi senilai Rp. 300 miliar dipertengahan 

tahun 1997. Dananya akan digunakan untuk membayar utang, dan penambahan 

struktur modal. Ciputra telah menggabungkan (merger) perusahaannya dari 6 

anak perusahaan menjadi 2 anak perusahaan pada Oktober 1997. Merger 

tersebut menghasilkan PT. Citra Corp, dan PT. Ciputra Investment yang 

sahamnya dimiliki oleh keluarga Ciputra.  
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4.3 Gambaran Umum Variabel Penelitian 

4.3.1 Right issue 

Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang 

saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Pemegang 

saham lama memperoleh hak terlebih dahulu untuk membeli saham baru yang 

dikeluarkan oleh emiten.Saham ini biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih 

rendah. 

Terdapat banyak faktor yang melatar belakangi perusahaan untuk 

melakukan right issue sebagai salah satu bentuk dari corporate action. Secara 

umum, perusahaan yang melakukan right issue membutuhkan tambahan dana 

dalam menunjang aktivitas perusahaan, diantaranya : 

- Kebutuhan dana untuk ekspansi usaha, perusahaan merasa perlu melakukan 

ekspansi untuk menghadapi persaingan, hal ini tentu saja diharapkan dapat 

meningkatkan performa keuangan perusahaan sekaligus akan meningkatkan 

kesejahteraan pemegang saham. Ekspansi usaha yang dilakukan perusahaan 

dapat berupa penambahan lini usaha seperti yang dilakukan PT.Bakrieland 

Development pada tahun 2005 dengan melakukan right issue, perusahaan 

memperoleh dana untuk menambah luas lahan pembangunan proyek Rasuna 

Episcentrum (www.kapanlagi.com). Demikian halnya dengan beberapa 

perusahaan lain yang melakukan right issue.  

- Memenuhi kewajiban hutangnya. Kondisi perekonomian Indonesia yang 

fluktuatif dilihat dari angka inflasi maupun nilai tukar menyebabkan sebagian 

besar perusahaan yang memperoleh pinjaman dana dari luar negeri 

http://www.kapanlagi.com
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membutuhkan dana lebih untuk melunasi hutangnya sebagai akbiat dari 

perbedaan selisih kurs yang tidak dapat diprediksi. Untuk itu rata-rata 

perusahaan yang melakukan right issue melihat sebuah alternatif pendanaan 

dengan right issue merupakan bentuk pendanaan yang paling murah sebab 

tidak akan dibebani dengan beban bunga jika perusahaan memilih bentuk 

pendanaan dengan hutang atau beban biaya emisi yang akan muncul jika saham 

baru yang dikeluarkan perusahaan di lepas ke masyarakat luas. 

Secara umum, sebuah tindakan korporasi right issue menjadi sebuah dilema 

bagi investor atau pemegang saham lama yang memperoleh hak untuk membeli 

saham baru yang diterbitkan perusahaan. Disatu sisi, untuk tetap menjaga proporsi 

kepemilikan sahamnya, investor harus menyetor sejumlah dana untuk membeli 

saham baru tersebut. Disisi lain, jika investor tidak menyetor dana untuk membeli 

saham, maka hak atas kepemilikan perusahaan akan menurun. Oleh sebab itu 

investor menganggap sebuah keputusan melakukan right issue bukan merupakan 

berita baik sehingga mempengaruhi apresiasi investor terhadap perusahaan 

sehingga berdampak pada penurunan harga saham, utamanya jika latar belakang 

perusahaan melakukan right issue adalah untuk membayar hutang.  

4.3.2 Kinerja Keuangan 

Penelitian ini bertujuan menilai kinerja keuangan perusahaan sebelum dan 

setelah right issue pada perusahaaan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penilaian kinerja keuangan pada penelitian ini dideskripsikan untuk masing-masing 

periode window yang digunakan, yakni periode satu tahun sebelum right issue (t-

1), tahun pengumuman right issue (to), dan satu tahun setelah right issue (t+1). 
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Sejumlah variabel rasio yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Rasio Likuiditas 

Pengukuran rasio likuiditas menggunakan indikator Current ratio (CR). 

Current ratio (CR) merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan 

hutang lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rincian nilai CR perusahaan yang 

melakukan right issue pada periode masing-masing periode window 

ditunjukkan pada Tabel 4.1 sebagai berikut :   

Tabel 4.1 
Nilai Current ratio Sampel Penelitian  
pada masing-masing periode window  

NO Nama Perusahaan 
Rasio Likuiditas 

t-1 to t+1 

  

Tahun 2002 

          

1

 

Central Proteina Prima Tbk 

  

2.08 1.48 2.38

 

2

 

Millenium Pharmacon Intl Tbk 

  

1.10 1.32 1.38

 

3

 

Arwana Citramulia 

    

0.88 0.88 0.93

 

4

 

Jakarta Setiabudi International Tbk 0.23 0.31 0.86

   

Tahun 2003 

          

5

 

Astra Intenational Tbk 

  

1.31 1.19 1.03

 

6

 

Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk 1.05 0.92 0.94

 

7

 

Trias Sentosa Tbk 

    

0.80 1.02 1.27

   

Tahun 2004 

          

8

 

Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co 

  

1.03 4.82 1.58

 

9

 

Ades Alfindo Putrasetia Tbk 

  

0.37 0.42 0.22

 

10

 

United Tractors Tbk 

  

0.86 1.84 1.56

 

11

 

Bimantara Citra Tbk 

  

1.35 1.68 1.31

 

12

 

Ricky Putra Globalindo Tbk 

  

0.96 3.08 2.75

 

13

 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk 0.51 1.04 2.09
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NO Nama Perusahaan t-1 to t+1 

  
Tahun 2005 

          
14

 
Bakrie & Brothers Tbk 

  
0.46 1.45 1.94

 
15

 
Multipolar Corporation Tbk 

  
1.35 1.24 1.36

 
16

 
Pan Brothers Tbk 

    
2.24 1.22 1.04

 
17

 
Apexindo Pratama Duta Tbk 

  
1.81 3.45 4.63

 

18

 

Bakrieland Development Tbk

   

1.20

 

2.10

 

1.80

   

Tahun 2006 

          

19

 

Energi Mega Persada Tbk

   

1.26

 

1.82

 

0.65

 

20

 

Inti Kapuas Arowana Tbk 

  

5.88 15.12 8.44

 

21

 

Mandom Indonesia Tbk

   

4.42

 

8.78

 

7.07

 

22

 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

  

1.36 1.20 1.06

 

23

 

Tunas Baru Lampung Tbk

   

1.05

 

1.48

 

1.81

 

24

 

Ciputra Development Tbk 

  

0.80 2.84 3.49

 

Rata - Rata 1.43 2.53 2.15

 

Minimum 0.23 0.31 0.22

 

Maksimum 5.88 15.12 8.44

 

Sumber : Data Sekunder Diolah 2008  

Tabel 4.1 menunjukkan rata-rata kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajibannya selama periode satu tahun sebelum right issue sebesar 1,43 kali, pada 

tahun pengumuman right issue meningkat sebesar 2,53 kali dan satu tahun setelah 

right issue mengalami penurunan tipis sebesar 2,15 kali. Hal ini berarti aktiva 

lancar sebesar 1,43 kali yang dapat digunakan untuk menjamin atau memenuhi 

kewajiban jangka pendek pada periode sebelum right issue pada tahun 

pengumuman mengalami peningkatan sebesar 2,53 dan setelah right issue justru 

menurun menjadi 2,15 kali dari sejak tahun pengumuman. Jadi besarnya aktiva 

lancar pada periode sebelum right issue sebesar 1,43 kali jumlah kewajiban dan 

periode satu tahun setelah right issue naik menjadi 2,15 kali jumlah kewajiban. 

Nilai rasio minimum pada satu tahun sebelum pengumuman right issue 

ditunjukkan oleh PT. Jakarta Setiabudi International Tbk pada angka 0,23, pada 

tahun pengumuman mengalami sedikit peningkatan di angka 0,31 bahkan 

meningkat drastis satu tahun setelah tahun pengumuman right issue pada angka 
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0,86. Hal ini mengindikasikan bahwa latar belakang perusahaan melakukan right 

issue adalah untuk memperoleh dana untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Satu 

tahun pasca right issue, rasio terkecil ditunjukkan oleh PT. Ades Alfindo Putrasetia 

Tbk pada angka 0,22. Angka CR terendah dari ke tiga tahun pengamatan. Hal ini 

menunjukkan penurunan kinerja perusahaan yang menurun cukup signifikan dari 

nilai CR pada tahun pengumuman sebesar 0,42 kali. 

Nilai rasio maksimum ditunjukkan oleh PT.Inti Kapuas Arowana Tbk yang 

melakukan right issue pada tahun 2006 satu tahun sebelumnya sebesar 5,88 kali 

yang selanjutnya menunjukkan nilai rasio yang menurun pada tahun pengumuman 

sebsar 5,12 kali. Satu tahun pasca pengumuman kembali mengalami kenaikan yang 

cukup signifikan sebesar 8,44 kali sekaligus menjadi nilai maksimum pada tahun 

pengamatan satu tahun pasca right issue. 

b. Rasio  Leverage 

Leverage ratio (LR) merupakan perbandingan atau proporsi antara total 

hutang dengan total aktiva. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Nilai rasio-rasio LR pada masing-masing 

periode pengamatan terangkum dalam Tabel 4.2 sebagai berikut :  

Tabel 4.2 
Nilai Rasio Leverage Sampel Penelitian 
Pada Masing-Masing Periode Window 

NO Nama Perusahaan 
Rasio Leverage 

t-1 to t+1 

  

Tahun 2002 

          

1

 

Central Proteina Prima Tbk 

  

0.97

 

0.85

 

0.83

 

2

 

Millenium Pharmacon Intl Tbk 

  

0.77

 

0.66

 

0.65

 

3

 

Arwana Citramulia 

    

0.70

 

0.55

 

0.48

 

4

 

Jakarta Setiabudi International Tbk 1.36

 

0.64

 

0.49
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NO Nama Perusahaan t-1 to t+1 

  
Tahun 2003 

          
5

 
Astra Intenational Tbk 

  
0.66

 
0.51

 
0.50

 
6

 
Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk 0.67

 
0.68

 
0.72

 
7

 
Trias Sentosa Tbk 

    
0.56

 
0.44

 
0.50

   
Tahun 2004 

          

8

 

Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co 

  

0.50

 

0.38

 

0.35

 

9

 

Ades Alfindo Putrasetia Tbk 

  

0.53

 

0.71

 

1.42

 

10

 

United Tractors Tbk 

  

0.74

 

0.54

 

0.61

 

11

 

Bimantara Citra Tbk 

  

0.61

 

0.54

 

0.59

 

12

 

Ricky Putra Globalindo Tbk 

  

0.93

 

0.26

 

0.39

 

13

 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk 0.88

 

0.65

 

0.61

   

Tahun 2005 

          

14

 

Bakrie & Brothers Tbk 

  

0.62

 

0.34

 

0.36

 

15

 

Multipolar Corporation Tbk 

  

0.60

 

0.56

 

0.66

 

16

 

Pan Brothers Tbk 

    

0.38

 

0.72

 

0.80

 

17

 

Apexindo Pratama Duta Tbk 

  

0.56

 

0.51

 

0.52

 

18

 

Bakrieland Development Tbk 

  

0.53

 

0.49

 

0.43

   

Tahun 2006 

          

19

 

Energi Mega Persada Tbk 

  

0.89

 

0.81

 

0.64

 

20

 

Inti Kapuas Arowana Tbk 

  

0.07

 

0.02

 

0.02

 

21

 

Mandom Indonesia Tbk 

  

16.00

 

0.10

 

0.11

 

22

 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

  

0.82

 

0.71

 

0.73

 

23

 

Tunas Baru Lampung Tbk 

  

0.65

 

0.58

 

0.62

 

24

 

Ciputra Development Tbk 

  

0.85

 

0.25

 

0.24

 

Rata -

 

Rata (Mean)

 

1.33

 

0.52

 

0.55

 

Minimum 0.07

 

0.02

 

0.02

 

Maksimum 16.00

 

0.85

 

1.42

 

Sumber : Data Sekunder Diolah 2008 

Hasil pengukuran ini menunjukkan rata-rata kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya pada periode satu tahun sebelum right 

issue adalah 133%, pada tahun pengamatan sebesar 52%, dan satu tahun sesudah 

right issue sebesar 55%. Artinya bahwa total aktiva sebesar 133% dapat digunakan 

sebagai penjamin untuk memenuhi kewajiban jangka panjang perusahaan pada 

periode sebelum right issue sementara pada tahun pengumuman right issue 

mengalami penurunan yang signifikan menjadi 52%, dan satu tahun  setelah right 

issue mengalami sedikit kenaikan sebesar 55%. Pada rasio ini, dapat dilihat bahwa 
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nilai besar-kecilnya rasio akan menjadi pertimbangan kreditur dalam memberikan 

pinjaman serta alat kontrol terhadap kinerja keuangan debiturnya sebab nilai rasio 

leverage yang rendah akan menunjukkan nilai perlindungan kerugian kreditur 

semakin besar jika perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Disisi lain, para 

pemegang saham akan lebih menyukai nilai leverage yang tinggi sebab dapat 

meningkatkan laba yang diharapkan. Hal ini berkaitan dengan pembebanan pajak 

yang semakin rendah bagi perusahaan yang menggunakan utang sebagai modal 

pembiayaannya.   

c. Rasio Pasar 

1) Price earning ratio (PER) 

Price earning ratio (PER) merupakan perbandingan atau proporsi antara 

harga saham dengan laba bersihnya. Nilai rasio PER pada masing-masing periode 

pengamatan akan ditunjukkan pada Tabel 4.3 sebagai berikut :  

Tabel 4.3 
Nilai Rasio PER Perusahaan Sampel 

Pada Masing-Masing Periode Window 

NO

 

Nama Perusahaan 
Price earning ratio 

t-1 to t+1 

  

Tahun 2002 

          

1

 

Central Proteina Prima Tbk 

  

4.32

 

0.78

 

9.18

 

2

 

Millenium Pharmacon Intl Tbk 

  

-5.29

 

-16.06

 

10.94

 

3

 

Arwana Citramulia

     

4.38

 

6.04

 

12.97

 

4

 

Jakarta Setiabudi International Tbk -5.73

 

5.56

 

56.08

   

Tahun 2003 

          

5

 

Astra Intenational Tbk 

  

2.26

 

4.56

 

7.19

 

6

 

Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk 6.95

 

18.59

 

18.59

 

7

 

Trias Sentosa Tbk 

    

1.67

 

4.63

 

19.87

   

Tahun 2004 

          

8

 

Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co 

  

115.77

 

278.82

 

197.76
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NO

 
Nama Perusahaan t-1 to t+1 

9

 
Ades Alfindo Putrasetia Tbk 

  
22.14

 
2.10

 
-2.08

 
10

 
United Tractors Tbk 

  
5.74

 
5.89

 
9.96

 
11

 
Bimantara Citra Tbk 

  
13.55

 
15.59

 
25.03

 
12

 
Ricky Putra Globalindo Tbk 

  
8.77

 
8.34

 
4.37

 
13

 
Bakrie Sumatra Plantations Tbk 1.78

 
7.53

 
8.36

   

Tahun 2005 

          

14

 

Bakrie & Brothers Tbk 

  

-5.80

 

11.25

 

19.66

 

15

 

Multipolar Corporation Tbk 

  

25.49

 

10.81

 

10.13

 

16

 

Pan Brothers Tbk 

    

20.11

 

16.22

 

17.36

 

17

 

Apexindo Pratama Duta Tbk 

  

-21.50

 

-41.93

 

11.92

 

18

 

Bakrieland Development Tbk 

  

10.70

 

9.98

 

16.15

   

Tahun 2006 

          

19

 

Energi Mega Persada Tbk 

  

35.42

 

36.89

 

30.45

 

20

 

Inti Kapuas Arowana Tbk 

  

84.92

 

41.87

 

36.78

 

21

 

Mandom Indonesia Tbk 

  

6.89

 

12.56

 

10.60

 

22

 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

  

52.39

 

-55.93

 

-23.67

 

23

 

Tunas Baru Lampung Tbk 

  

51.95

 

18.72

 

18.50

 

24

 

Ciputra Development Tbk 

  

6.11

 

8.46

 

6.88

 

Rata -

 

Rata

 

18.46

 

17.14

 

22.21

 

Minimum -21.50

 

-55.93

 

-23.67

 

Maksimum 115.77

 

278.82

 

197.76

 

Sumber : Data Sekunder Diolah 2008  

Hasil pengukuran rata-rata variabel pada periode satu tahun sebelum right 

issue menunjukkan angka 18,46 kali, pada tahun pengumuman sebesar 17,14 kali, 

sedangkan satu tahun setelah adanya right issue mengalami peningkatan sebesar 

22,2 kali. Angka kenaikan nilai PER menunjukkan prospek pertumbuhan yang 

lebih baik bagi perusahaan pasca right issue. 

Secara umum, nilai minimum rasio PER satu tahun sebelum right issue, 

pada tahun pengumuman right issue, maupun satu tahun setelah right issue 

menunjukkan angka-angka yang negatif. Angka terendah pada tahun t-1 atau satu 

tahun sebelum right issue ditunjukkan pada angka -21,50 kali oleh PT. Apexindo 

Pratama Duta Tbk.yang mengalami penurunan kembali pada tahun pengumuman 
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right issue sebesar -41,93 kali, selanjutnya kenaikan yang sangat signifikan 

ditunjukkan satu tahun pasca tahun pengumuman right issue yakni sebesar 11,92 

kali. Hal ini berarti pasca pengumuman right issue harga saham mengalami 

peningkatan yang sangat signifikan satu tahun pasca tahun pengumuman right 

issue setelah mengalami penurunan sebelumnya pada saat pengumuman right 

issue. PT. Sumalindo Lestari Jaya memiliki angka rasio PER terendah pada tahun 

pengumuman right issue (to) sebesar -55,93 kali, terjatuh jauh signifikan dibanding 

sebelum right issue sebesar 52,39 kali. Satu tahun pasca right issue mengalami 

sedikit kemajuan ditunjukkan oleh angka -23,67 kali dibanding pada tahun 

pengumuman right issue. Hal ini menjadi indikasi bahwa sebuah kebijakan right 

issue tidak diapresiasi sebagai sebuah berita baik oleh investor sehingga 

menunjukkan angka rasio yang menurun di tahun pengumuman right issue. Namun 

selanjutnya membaik setelah satu tahun pasca pengumuman right issue. 

Nilai PER maksimum pada semua periode window ditunjukkan oleh PT. 

Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co. Pada satu tahun sebelum pengumuman ditunjukkan 

oleh angka 115,77 kali, lalu semakin baik pada tahun saat pengumuman sebesar 

278,82 kali. Namun satu tahun pasca pengumuman kembali mengalami penurunan 

sekalipun tidak signifikan, yakni 197,76 kali.  

2) Price per book value (PBV) 

Price per book value (PBV) merupakan perbandingan atau proporsi antara 

harga pasar saham dengan nilai bukunya. Nilai rasio PBV ditunjukkan pada Tabel 

4.4 berikut :   
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Tabel 4.4 
Nilai Rasio PBV Sampel Penelitian 

Pada Masing-Masing Periode Window 

NO

 
Nama Perusahaan 

Price per book value 

t-1 to t+1 

  

Tahun 2002 

          

1

 

Central Proteina Prima Tbk 

  

1.71 0.56 0.41

 

2

 

Millenium Pharmacon Intl Tbk 

  

3.14 1.99 1.23

 

3

 

Arwana Citramulia 

    

0.70 0.81 2.09

 

4

 

Jakarta Setiabudi International Tbk -1.14 2.51 1.40

   

Tahun 2003 

          

5

 

Astra Intenational Tbk 

  

1.26 1.72 2.36

 

6

 

Tirta Mahakam Plywood Industry Tbk 0.59 0.78 1.00

 

7

 

Trias Sentosa Tbk 

    

0.55 0.82 0.60

   

Tahun 2004 

          

8

 

Ultrajaya Milk Ind. & Trad Co 

  

1.55 1.52 1.10

 

9

 

Ades Alfindo Putrasetia Tbk 

  

0.86 9.01 -2.83

 

10

 

United Tractors Tbk 

  

1.32 2.09 2.55

 

11

 

Bimantara Citra Tbk 

  

1.76 1.12 1.18

 

12

 

Ricky Putra Globalindo Tbk 

  

2.38 1.05 0.65

 

13

 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk 1.41 1.86 1.97

   

Tahun 2005 

          

14

 

Bakrie & Brothers Tbk 

  

0.81 0.79 0.95

 

15

 

Multipolar Corporation Tbk 

  

0.62 0.51 0.34

 

16

 

Pan Brothers Tbk 

    

1.98 1.52 1.43

 

17

 

Apexindo Pratama Duta Tbk 

  

0.68 1.15 2.34

 

18

 

Bakrieland Development Tbk 

  

0.72 0.74 0.83

   

Tahun 2006 

          

19

 

Energi Mega Persada Tbk 

  

10.28 4.08 2.09

 

20

 

Inti Kapuas Arowana Tbk 

  

1.23 1.23 1.23

 

21

 

Mandom Indonesia Tbk 

  

1.39 2.07 1.58

 

22

 

Sumalindo Lestari Jaya Tbk 

  

3.08 7.18 8.78

 

23

 

Tunas Baru Lampung Tbk 

  

0.63 1.15 1.05

 

24

 

Ciputra Development Tbk 

  

-5.02 1.70 1.23

 

Rata - Rata 1.35 2.00 1.48

 

Minimum

 

-5.02

 

0.51

 

-2.83

 

Maksimum 10.28 9.01 8.78

 

Sumber : Data Sekunder Diolah 2008  
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Hasil pengukuran rata-rata variabel ini pada periode satu tahun sebelum 

adanya right issue menunjukkan nilai 1,35 kali, peningkatan pada saat tahun 

pengumuman menjadi 2 kali, dan satu tahun pasca right issue mengalami 

penurunan dibanding pada tahun sebelumnya menjadi 1,48 kali. Suatu perusahaan 

dengan tingkat pengembalian yang tinggi atas ekuitas terkadang menjual saham 

beberapa kali lebih tinggi dari nilai bukunya, dibanding perusahaan dengan tingkat 

pengembalian yang rendah, maka rasio PBV akan lebih rendah. Jika melihat dari 

rata-rata angka PBV perusahaan sebelum right issue dengan pada saat 

pengumuman right issue mengalami kenaikan, berarti harga saham perusahaan 

mengalami peningkatan pada saat pengumuman right issue jika dibandingkan 

dengan nilai bukunya. Setelah itu mengalami penurunan kembali satu tahun pasca 

right issue.  

4.4 Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

kinerja keuangan Perusahaan yang melakukan right issue dengan mengukur kinerja 

keuangan sebelum dan setelah kebijakan right issue. Pengukuran kinerja keuangan 

tersebut menggunakan tiga (3) rasio keuangan dengan instrumennya masing-

masing, diantaranya rasio likuiditas yang diukur dengan current ratio (CR), rasio 

leverage (LR), serta rasio pasar yang dilihat dari nilai price earning ratio (PER) 

dan nilai price per book value (PBV). Adapun nilai rasio yang digunakan pada 

penelitian ini adalah nilai rasio yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan 

sampel satu tahun sebelum (t-1) dan satu tahun setelah (t+1) right issue. 
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Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan, maka 

digunakan uji beda dengan paired t-test. Hipotesis uji beda dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Ho = Berdasarkan CR, LR,  PER dan PBV kedua rata-rata sampel tidak berbeda 

secara signifikan. 

Ha = Berdasarkan CR, LR, PER dan PBV  kedua rata-rata sampel berbeda 

secara signifikan. 

Pada prinsipnya, interpretasi pengujian-pengujian tersebut adalah sama, 

yaitu apabila hasil analisis menghasilkan p-value atau signifikansi yang kecil atau 

dibawah toleransi alfa (a = 5%), maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata dua 

variabel yang diuji secara statistik berbeda. Sebaliknya apabila p-value atau 

signifikansinya lebih besar dari nilai alfa (a = 5%), maka dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata dua variabel yang diuji secara statistik tidak berbeda atau dengan kata lain 

sama. 

Perbedaan angka yang dihasilkan dari kedua kelompok variabel secara 

statistik akan menunjukkan perbedaan yang signifikan atau tidak. Hal ini akan di 

analisis dan secara ringkas ditampilkan pada Tabel 4.5 sebagai berikut :  

Tabel 4.5 
Uji Beda Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Right issue 

Menggunakan Paired T-Test  

Paired Differences 

t 
Sig. (2-
tailed) Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 
Lower Upper 

Pair 1 cr-1 – cr+1 -0.71792

 

-1.19061

 

-0.24523

 

-3.14185

 

0.00457

 

Pair 2 lr-1 – lr+1 0.77417

 

-0.59237

 

2.14070

 

1.17193

 

0.25322

 

Pair 3 per-1 – per+1 -3.74958

 

-17.14762

 

9.64846

 

-0.57894

 

0.56826

 

Pair 4 pbv-1 – pbv+1 -0.12792

 

-1.29499

 

1.03915

 

-0.22674

 

0.82263

 

Sumber : Data sekunder diolah 2008 
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Sesuai dengan hipotesis, maka angka-angka pada Tabel 4.5 yang 

menunjukkan kinerja perusahaan sampel akan dianalisis secara parsial dengan 

penjabaran untuk masing-masing pair : 

Pair 1, menguji nilai rata-rata current ratio (CR) perusahaan sampel satu tahun 

sebelum dengan satu tahun setelah right issue. Hasil dari pengujian 

menunjukkan angka siginifikansi (2-tailed) sebesar 0,00457 lebih kecil dari 

nilai signifikansi (a = 0,05), maka penilaian kinerja perusahaan sebelum dan 

setelah right issue berdasarkan CR menyatakan hipotesis ditolak. 

Pair 2, menguji nilai rata-rata leverage ratio (LR) perusahaan sampel satu tahun 

sebelum dengan satu tahun setelah right issue. Hasil dari pengujian 

menunjukkan angka siginifikansi (2-tailed) sebesar 0,25322 lebih besar dari 

nilai signifikansi (a = 0,05), maka penilaian kinerja perusahaan sebelum dan 

setelah right issue berdasarkan LR menyatakan hipotesis diterima. 

Pair 3, menguji nilai rata-rata price earning ratio (PER) perusahaan sampel 

satu tahun sebelum dengan satu tahun setelah right issue. Hasil dari pengujian 

menunjukkan angka siginifikansi (2-tailed) sebesar 0,56826 lebih besar dari 

nilai signifikansi (a = 0,05), berarti penilaian kinerja perusahaan sebelum 

dan setelah right issue berdasarkan PER menyatakan hipotesis diterima. 

Pair 4, menguji nilai rata-rata price per book value (PBV) perusahaan sampel 

satu tahun sebelum dengan satu tahun setelah right issue. Hasil dari pengujian 

menunjukkan angka siginifikansi (2-tailed) sebesar 0,96763 lebih besar dari 

nilai signifikansi (a = 0,05), berarti penilaian kinerja perusahaan sebelum 

dan setelah right issue berdasarkan LR menyatakan hipotesis diterima. 
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Berdasarkan hasil uji beda dengan paired t-test, pengujian ini menghasilkan t-

hitung yang signifikan (sig. < 0,05) hanya terdapat pada variabel current ratio 

(CR). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata current ratio 

(CR) sebelum right issue dengan rata-rata setelah right issue. Kesimpulan 

tersebut juga didukung dengan nilai interval perbedaan pada taraf kepercayaan 

95%  yang menghasilkan nilai terendah (lower) dan tertinggi (upper) yang 

bertanda sama yaitu negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada 

kemungkinan rata-rata variabel current ratio (CR) sebelum dan setelah right 

issue sama dengan 0 (nol) sehingga rata-rata variabel tersebut sebelum dan 

setelah right issue tidak mungkin sama.  

Sementara untuk variabel leverage ratio (LR), price earning ratio (PER), dan 

price per book value (PBV) menunjukkan angka yang lebih besar nilai 

signifikansi (a = 5%), berarti rata-rata variabel tersebut tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah right issue. Hasil yang 

tidak menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan tersebut memberikan 

pengertian bahwa right issue sebenarnya tidak menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel-variabel tersebut. 

Dari 4 (empat) variabel proksi atau indikator kinerja keuangan yang 

dianalisis dalam penelitian ini hanya menunjukkan satu variabel yang secara 

statistik signifikan (current ratio), maka secara umum dapat dikatakan bahwa 

tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan 

setelah right issue atau kinerja perusahaan setelah right issue tidak lebih baik 

daripada sebelum melakukan right issue.   
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4.5 Pembahasan 

4.5.1 Penilaian Kinerja dengan Current ratio 

Current ratio (CR), menunjukkan besarnya kewajiban lancar yang ditutup 

dengan aktiva yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka pendek 

(waktu relatif singkat) (Brigham dan Houston, 2001 : 79). Semakin tinggi Current 

ratio suatu perusahaan berarti semakin kecil risiko kegagalan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga, risiko yang akan ditanggung 

pemegang saham juga semakin kecil. 

Hasil penelitian antara sebelum dan pada saat pengumuman right issue 

menunjukkan angka rasio CR yang meningkat, bahkan secara signifikan 

memperlihatkan perbedaan setelah diuji dengan Paired Sample T-Test. Selain itu 

nilai CR satu tahun sebelum right issue jika dibandingkan dengan satu tahun 

penelitian pasca right issue juga terlihat meningkat. Secara umum dapat diambil 

kesimpulan bahwa CR pasca right issue dalam jangka pendek mengalami 

peningkatan, dengan kata lain likuiditas perusahaan menjadi meningkat. 

Latar belakang sebuah perusahaan melakukan right issue salah satunya 

untuk membayar hutang perusahaan rupanya terbukti dengan peningkatan nilai 

likuiditas perusahaan pasca right issue, indikasinya perusahaan yang melakukan 

right issue secara umum hanya bertujuan untuk mengunakan dana untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. 

Namun demikian, tahun pengamatan pada saat pengumuman right issue 

dengan satu tahun pasca pengumuman justru mengalami penurunan nilai CR 

sekalipun tidak signifikan.   
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4.5.2 Penilaian Kinerja dengan Leverage ratio 

Secara deskriptif, nilai rasio leverage (LR) pada penelitian ini 

memperlihatkan perbedaan yang signifikan. Penilaian pada satu tahun sebelum 

right issue dengan pada saat pengumuman right issue terlihat sangat signifikan 

penurunannya mencapai 70%. Perbandingan antara satu tahun sebelum dan setelah 

right issue juga demikian tidak jauh berbeda. 

Rasio Leverage (LR) mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan 

memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menunjukkan seberapa besar 

perusahaan dibiayai dengan hutang (Brigham dan Houston, 2001). 

Dari hasil penelitian yang menunjukkan perbaikan kinerja dengan ukuran 

LR semakin menguatkan dugaan bahwa perusahaan yang melakukan right issue 

hanya bertujuan menggunakan dana yang diperoleh untuk melunasi hutang jangka 

panjangnya. Kinerja keuangan dengan LR pada tahun pengumuman dengan satu 

tahun pasca right issue tidak terlihat perbedaan yang cukup berarti. Perusahaan 

terlihat cukup konsisten menjaga proporsi pembiayaan modalnya dengan hutang. 

4.5.3 Penilaian Kinerja dengan Price earning ratio 

Price earning ratio (PER) adalah perbandingan harga saham dengan laba 

per saham, yang kemudian menjadi ukuran penting dan menjadi landasan 

pertimbangan seorang investor membeli saham sebuah perusahaan. Banyak sekali 

investor hanya mengambil PER sebagai pembanding dan beranggapan bahwa PER 

rendah berarti perusahaan tersebut dijual dengan harga murah. Anggapan ini tidak 

sepenuhnya benar. Sebab seringkali PER yang rendah dibandingkan industri, 

mengindikasikan adanya masalah pada perusahaan tersebut. Rasio PER juga bisa 
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menjadi indikator mahal-murahnya suatu saham. Semakin tingi PER dapat 

diartikan perusahaan mempunyai prospek pertumbuhan di masa yang akan datang.  

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan dan tidak menunjukkan angka 

yang signifikan nilai PER antara satu tahun sebelum, pada saat pengumuman, dan 

setelah right issue, demikian halnya jika diamati secara deskriptif. Angka-angka 

nilai rata-rata PER tidak terlihat berbeda secara signifikan.  

4.5.4 Penilaian Kinerja dengan Price per book value 

Price to Book Ratio (PBV), mengukur perbandingan antara harga saham 

dengan nilai buku ekuitasnya. Perusahaan dengan tingkat pengembalian atas 

ekuitas yang tinggi biasanya menjual saham beberapa kali lebih tinggi dari nilai 

bukunya, dibanding perusahaan dengan tingkat pengembalian yang rendah. 

Pengukuran kinerja keuangan dengan melihat nilai rasio pasar dari PBV 

pada periode satu tahun sebelum, pada saat pengumuman, dan satu tahun pasca 

right issue justru memperlihatkan penurunan kinerja secara berturut-turut. 

Pengukuran dengan nilai rasio pasar sangat ditentukan oleh perilaku 

investor terhadap sebuah keputusan right issue. Selama ini right issue dianggap 

tidak cukup baik membuat investor mengapresiasi keputusan perusahaan untuk 

menerbitkan saham baru dengan right issue. Hal ini disebabkan sebuah keputusan 

right issue menjadi dilemma tersendiri bagi investor. Disatu sisi, investor harus 

menyetorkan sejumlah dana untuk dapat membeli saham dan mempertahankan 

proporsi kepemilikan dan pengendaliannya atas perusahaan. Disisi lain, jika tidak 

membeli saham, kepemilikan saham akan terdilusi. Hal ini yang menjadi penyebab 
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buruknya respon investor terhadap keputusan right issue sehingga berdampak pada 

penurunan nilai harga saham yang tercermin dari nilai-nilai rasio pasar.  

4.6 Implikasi Penelitian 

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

secara signifikan tidak berbeda sebelum dan setelah right issue. Namun secara 

deskriptif, kinerja keuangan yang diukur dengan CR dan LR justru terlihat lebih 

baik. Rasio-rasio tersebut merupakan rasio-rasio hutang, yang mengukur sejauh 

mana kemampuan perusahaan dalam mengcover hutangnya dengan ekuitas dan 

aktiva yang dimiliki. 

Perbaikan nilai rasio-rasio hutang tersebut memunculkan indikasi bahwa 

perusahaan yang melakukan right issu memang cenderung menggunakan dana dari 

right issue untuk memenuhi kewajiban perusahaan. Perbaikan nilai rasio LR antara 

sebelum dan saat pengumuman right issue mempelihatkan bahwa perusahaan 

secara rata-rata menggunakan dana dari right issue untuk memperbaiki struktur 

modalnya dari sisi hutang, dengan melunasi hutang jangka panjangnya. Lalu secara 

konsisten menjaga proporsi hutang dalam pembiayaan modalnya. Hal ini 

ditunjukkan oleh angka pada rasio LR antara periode saat pengumuman dan satu 

tahun pasca pengumuman right issue. 

Hasil penelitian ini mendukung teori Weston dan Copeland (1995 : 229-

233) bahwa pendanaan dengan mengeluarkan saham baru oleh perusahaan akan 

memperkuat rasio utang jangka pendek terhadap total aktiva (rasio likuiditas) dan 

pembiayaan dengan saham akan menunjukkan angka rasio leverage (LR) yang 

menurun dibanding jika perusahaan menggunakan alternatif pembiayaan dari 

utang. 
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Hasil penelitian mengenai perbaikan nilai rasio leverage juga mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2003) yang menemukan bahwa 

selama 2 tahun berturu-turut pasca right issue kinerja perusahaan secara umum 

akan mengalami penurunan terkecuali untuk rasio leverage yang mengalami 

peningkatan.  

Penelitian Candy (2002) pada pasar modal Indonesia juga didukung oleh 

hasil penelitian ini. Candy (2002) menemukan bahwa kinerja operasi mengalami 

penurunan namun kinerja keuangan justru mengalami kenaikan dengan argument 

bahwa (1) dana yang diperoleh dari right issue digunakan untuk membayar hutang 

perusahaan yang jatuh tempo dan (2) naiknya nilai hutang jangka panjang karena 

kemungkinan hutang yang dimiliki perusahaan merupakan hutang dalam kurs asing 

yang tidak dilindungi dengan sistem hedging, sehingga melemahnya rupiah 

berakibat meningkatkan nilai hutang. 

Kinerja operasi perusahaan dapat diukur dari nilai rasio-rasio pasar yang 

tercermin dari nilai price earning ratio (PER) dan price per book value (PBV). 

Sehubungan dengan penemuan Candy (2002) bahwa kinerja operasi akan 

mengalami penurunan pasca pengumuman right issue akan didukung oleh 

penemuan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan nilai PER dan PBV 

yang menurun antara satu tahun sebelum dan satu tahun setelah right issue. 

Hasil penelitian pada angka rasio PER antara sebelum dengan pada saat 

pengumuman right issue yang mengalami peningkatan, lalu berlanjut pada 

penurunan pasca right issue mengindikasikan bahwa terjadi earning manajemen 

oleh pihak manajemen untuk mengkondisikan kinrja perusahaan agar terlihat lebih 

baik sehingga investor cenderung terapresiasi. Setelah itu, kinerja PER lalu 

menurun karena ekspektasi investor terhadap kinerja yang sebelumnya telah 
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dikondisikan tidak terwujud. Hal ini berdampak pada penurunan kinerja 

perusahaan setelah satu tahun pasca right issue. 

Hasil penelitian ini mengenai penurunan kinerja operasi juga mendukung 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Loughran dan Ritter (1997) yang 

menemukan perbedaan kinerja operasi yang menurun dalam jangka panjang. Selain 

itu, dugaan mengenai earning management (manajemen laba) yang terjadi sebelum 

perusahaan melakukan right issue mendukung beberapa penelitian terdahulu yang 

dilakukan Rangan dan Teoh et al (1998), Denis dan Sarin (1999) dan Shivakumar 

(2000). 

Implikasi hasil penelitian ini dalam jangka panjang bagi perusahaan 

sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek dalam memutuskan memilih sebuah 

alternatif pendanaan perusahaan dengan right issue dihubungkan dengan tujuan 

perusahaan melakukan right issue. Jika sebuah keputusan right issue dengan 

maksud penggunaan dana untuk pembiayaan investasi baru atau ekspansi usaha 

mungkin saja akan memberikan dampak yang lebih baik bagi kinerja perusahaan 

dimasa mendatang.        
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BAB V 

PENUTUP  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan 

kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah right issue  dengan rasio 

likuiditas, rasio leverage, dan rasio pasar. Berdasarkan hasil pengujian dalam 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dari 4 variabel proksi atau indikator kinerja keuangan yang dianalisis dalam 

penelitian ini hanya menghasilkan 1 variabel yang secara statistik signifikan, 

yakni variabel CR (current ratio), maka secara umum dapat disimpulkan bahwa 

tidak terdapat perubahan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah 

right issue. 

2. Secara deskriptif, perusahaan yang melakukan right issue memang 

menunjukkan perbedaan angka-angka rasio CR, LR, PER, dan PBV yang lebih 

baik antara sebelum dan setelah right issue meskipun tidak signifikan. 

3. Peningkatan nilai current ratio (CR) dan leverage ratio (LR) setelah kebijakan 

right issue mengindikasikan bahwa penggalian dana melalui right issue hanya 

digunakan untuk meningkatkan likuiditas perusahaan guna memenuhi 

kewajiban perusahaan sehingga rasio utang menjadi lebih kecil.  

5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan sebaiknya mempertimbangkan berbagai aspek dalam memilih 

alternatif pembiayaannya, khususnya dampak dari sebuah alternatif terhadap 
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kinerja keuangan di masa depan, sehingga perusahaan dapat memperoleh 

kepercayaan investor dan secara langsung dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sampel perusahaan hanya diamati dalam rentang waktu 1 tahun sebelum 

dan 1 tahun setelah right issue (jangka pendek), padahal implikasi dari 

sebuah kebijakan right issue bisa lebih dari satu tahun atau jangka panjang. 

Untuk itu penelitian mendatang diharapkan dapat menggunakan rentang 

waktu amatan lebih dari 1 tahun sehingga pengaruh kebijakan right issue 

dalam jangka panjang dapat diamati. 

b. Penelitian mendatang juga diharapkan dapat mengamati perbedaan pola 

yang terjadi pada jenis industri serta mempertimbangkan beberapa varibel 

lain seperti size perusahaan. 
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