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Abstract 

When companies go public still needs additional funds to finance its operations , the company can do 

Right Issue. Right Issue  is which offer new shares to existing shareholders so that the proceeds from 

the Rights Issue is expected to improve the company's performance . The case of this study are Is there 

a difference financial performance before and after the Rights Issue in Indonesia Stock Exchange ( IDX 

) the period 2007-2011 ? . The purpose of this study was to determine whether there is any difference in 

the company's financial performance before and after the Rights Issue in Indonesia Stock Exchange ( 

IDX ) the period of 2007-2011. There are 55 companies  do  Right Issue in the period 2007-2011 . Based 

on these, the researchers took a sample of 21 companies with predetermined criteria ( purposive 

sampling ) . Tests on the company 's financial performance is proxied by financial ratios such as current 

ratio ( CR ) , Leverage Ratio ( RL ) , Total Asset Turn Over ( TATO ) and Operating Profit Margin ( 

OPM ) between before and after the Rights Issue in Indonesia Stock Exchange using the tool statistical 

tests are Wilcoxon Signed Rank 's test . The results of the analysis showed that there were significant 

differences in RL on the company's financial performance comparison of one year before and one year 

after the rights issue , while CR , TATO and OPM did not differ significantly . Comparison of the 

financial performance of the company two years before and after the Rights Issue , TATO and RL differ 

significantly . While CR and OPM did not differ significantly . Researchers suggest the next researcher 

to use a larger sample size and use approaches other than CR , LEV ATO and OPM . 

 

Keywords:  Right Issue, Current Ratio, Leverage Ratio, Total Asset Turn Over, Operating Profit 

Margin 

 

LATAR BELAKANG 

 Pasar modal dalam era globalisasi memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi. 

Sebagai tempat berinvestasi, pasar modal mempertemukan unit surplus (investor) dengan unit defisit 

(perusahaan-perusahaan) untuk melakukan alokasi modal diantara mereka. Perusahaan yang ingin 

memperoleh dana untuk menambah modal dapat melakukan penjualan saham dengan memanfaatkan 

keberadaan pasar modal sehingga perusahaan dapat memperoleh modal jangka panjang. Salah satu 

alternatif untuk memperoleh tambahan dana adalah dengan melakukan Right Issue. 

 Right Issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam 

rangka penerbitan hak memesan 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 bukti right yang diterima satu pemegang saham berhak untuk 

membeli satu saham baru seharga exercise price yang ditentukan dan biasanya sama dengan atau di atas 
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nilai nominal saham (Sunariyah, 2000 : 135). Dalam Right Issue investor lama memiliki preemptive 

right atau hak membeli efek terlebih dahulu agar dapat mempertahankan proporsi kepemilikannya di 

perusahaan tersebut. 

Kinerja keuangan perusahaan merupakan prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dari perusahaan tersebut. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi keuangan 

perusahaan yang dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, antara 

lain: rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. 

Menurut Enden (2006), salah satu cara perusahaan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaannya dalam kondisi baik atau tidak adalah dengan melakukan analisis terhadap rasio laporan 

keuangan yang dimilikinya. Analisis rasio laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh 

pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada 

masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling 

mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang.  

Lougran dan Ritter (1997) dalam Harto (2001) melakukan penelitian yang menyoroti kinerja 

operasi perusahaan yang melakukan Right Issue dalam jangka waktu lima tahun sebelum dan sesudah 

Right Issue dan hasilnya menunjukkan bahwa dalam jangka panjang kinerja perusahaan setelah 

melakukan Right Issue mengalami penurunan. Penurunan kinerja perusahaan dapat diakibatkan oleh 

adanya asimetri informasi diantara prinsipal dan agen. Manajemen memanfaatkan asimetri informasi 

karena kesuperiorannya dalam menguasai informasi dibandingkan pasar. 

Menurut Harto (2001), penerbitan ekuitas baru oleh manajemen pada umumnya bertujuan untuk 

memperkuat struktur modal dan melakukan kesempatan investasi yang membutuhkan dana segar. 

Apabila dana yang diperoleh dari kegiatan seperti Right Issue digunakan manajemen untuk membiayai 

hutang yang telah jatuh tempo ataupun mendanai proyek yang memiliki NPV nol atau malah negatif, 

maka hal tersebut merupakan bad news bagi investor. Mereka akan menilai bahwa manajemen kurang 

mampu untuk menghasilkan laba dan arus kas yang bagus di masa mendatang. Sehingga tidak 

mengherankan apabila harga saham sesudah Right Issue akan mengalami penurunan. 

Menurut Sulistyanto (2003), penurunan kinerja perusahaan bisa terjadi karena adanya upaya 

perusahaan mengambil keuntungan jangka pendek pada saat pasar menilai perusahaan terlalu tinggi 

(overvalue), yaitu dengan mengeluarkan saham tambahan. Padahal dalam jangka panjang penilaian yang 

terlalu tinggi tersebut tidak bisa dipertahankan karena pasar melakukan koreksi terhadap 

”kesalahannya”. Dalam Agency Theory yang berfokus pada masalah yang muncul antara prinsipal dan 

agen dalam pemisahan kepemilikan dan kontrol terhadap perusahaan, manajemen perusahaan berusaha 

untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Sinyal yang positif 
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ini diwujudkan dalam kinerja yang dilaporkannya, namun sinyal positif ini dalam jangka panjang tidak 

bisa dipertahankan oleh manajemen yang tercermin dari penurunan kinerja yang dilaporkan oleh 

perusahaan tersebut. 

 

 Perumusan Masalah 

Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat 

diukur dengan menggunakan data fundamental perusahaan yakni laporan keuangan perusahaan. 

Pertanyaan peneliti yang mengemuka adalah apakah perusahaan setelah melakukan right issue akan 

mengalami penurunan atau peningkatan kinerja keuangan. Penurunan kinerja saham dapat dilihat dari 

penurunan harga saham yang disebabkan oleh dua hal yakni pertama secara teoritis, harga penawaran 

right issue lebih rendah dari harga pasar saham yang berlaku, sehingga harga pasar saham pasca right 

issue akan mengalami penurunan disebabkan karena penyesuaian harga. Kedua, penurunan harga saham 

karena informasi right issue memberikan sinyal negatif kepada pasar. Sedangkan peningkatan kinerja 

perusahaan terjadi karena setelah right issue perusahaan mendapatkan tambahan dana, apabila dikelola 

dengan benar akan meningkatkan kinerja perusahaan dan sebaliknya jika dana yang didapatkan dari 

right issue tidak dimanfaatkan dengan benar akan terjadi penurunan kinerja keuangan perusahaan.   

 

Tujuan Penelitian 

Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis  ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan current ratio, total aset turn over, leverage ratio, operating profit margin 

sebelum dan sesudah melakukan Right Issue  

 

Manfaat Penelitian   

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis 

sebagai berikut: 

1) Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan dan wawasan  khususnya studi tentang 

pelaksanaan Right Issue dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan 

2) Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada para pemakai 

laporan keuangan dalam memahami pengaruh Right Issue terhadap kinerja keuangan perusahaan 
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TINJUAN PUSTAKA 

Right Issue 

Right Issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam 

rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Right Issue atau bukti right 

merupakan produk turunan dari saham. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah right adalah hak yang 

diberikan kepada pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham yang baru dikeluarkan 

dengan tujuan agar para pemegang saham lama diberi kesempatan untuk mempertahankan persentase 

kepemilikannya dalam suatu perusahaan. 

Emiten melakukan Right Issue untuk menambah modal perusahaan. Right Issue merupakan hak 

bagi investor yang telah memiliki saham emiten yang melakukan Right Issue (pemegang saham lama). 

Oleh karena berupa hak, investor tidak terikat harus membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau 

dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham.  

Apabila investor memilih untuk mempergunakan haknya, berarti telah melakukan pembelian 

saham baru yang biasanya memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan harga saham lama. Imbalan 

yang didapat tentu saja sama dengan imbalan pembelian saham yaitu dividen yang biasanya dibagikan 

di akhir tahun. Sebaliknya, jika investor memilih tidak mempergunakan hak Right Issue-nya, maka 

investor bisa menjualnya kepada orang lain. Bila investor bisa menjualnya dengan harga di atas harga 

exercise, maka investor tersebut mendapatkan capital gain. 

Terminologi tentang HMETD adalah terjemahan dari ketentuan hukum yang mengatur adanya 

preemtive right yang ada disetiap pemegang saham lama didalam perseroan terbatas, dimana setiap 

pemegang saham yang terdaftar didalam daftar pemegang saham, maka berhak untuk mendapatkan hak 

untuk membeli setiap saham baru atau yang dikeluarkan didalam portopel perseroan. Hak inilah yang 

mekanismenya diatur didalam penawaran tentang Right Issue, jadi secara teknis emiten-emiten yang 

tercatat di bursa efek, dapat mengeluarkan saham baru dimana nantinya ada hak untuk membeli yang 

ditentukan dalam harga dan nominal tertentu. Penawaran Right Issue di pasar modal, bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada perseroan, yang secara teoritis bila setiap pemegang saham membeli 

hak-haknya tersebut, maka perseroan akan kembali mendapatkan sejumlah dana yang akan masuk 

kedalam kas perseroan.  

Right Issue merupakan penawaran umum terbatas dimana penawaran umum berarti saham baru 

ditawarkan kepada publik dan makna terbatas berarti penawaran saham baru kepada pemegang saham 

lama terlebih dahulu. Oleh sebab itu syarat dan tahapan-tahapan yang ditentukan dalam peraturan 

Bapepam tentang penawaran umum dalam rangka hak memesan efek terlebih dahulu tidak jauh berbeda 

dengan ketentuan dari penawaran umum pada umumnya. Namun bila didalam penawaran umum kita 

mengenal adanya pihak-pihak yang menjadi partner emiten untuk menjual saham, misalnya adalah 

http://www.fortunecity.com/banners/interstitial.html?http://www.bapepam.org/
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perusahaan sekuritas yang menjadi underwriter atau penjamin emisi maka didalam penawaran right 

tidak ada Penjamin Emisi Efek karena pada dasarnya yang harus mengambil saham-saham baru sebagai 

akibat peningkatan modal adalah pemegang saham yang memiliki rights, juga terdapat pihak yang 

menjadi pembeli siaga, bila ternyata sebagian atau seluruh dari right tersebut ternyata tidak di exercise 

oleh pemegang saham lama perseroan.  

Alasan yang umum berlaku disetiap upaya emiten dalam melakukan penawaran Right Issue 

adalah menyangkut tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang terpenting adalah:  

1) Tujuan dari pada penawaran saham baru dapat tercapai yang berhubungan erat dengan 

pengembangan usaha emiten;  

2) Setiap pemegang saham lama akan bersedia untuk melakukan exercise mengingat harga saham akan 

mengalami kenaikan yang dapat memberikan keuntungan kepada investor;  

3) Harga saham diperdagangkan di atas harga teoritis untuk jangka waktu tertentu, karena dengan 

adanya penambahan dana maka ekspansi perseroan akan dapat memberikan keuntungan;  

4) Penawaran Right Issue bukan ditujukan untuk kepentingan rekayasa keuangan yang tidak 

berdampak positif kepada pemegang saham lama, walaupun akibat dari pada Right Issue akan 

menyebabkan dilusi atas harga saham yang diperdagangkan; dan  

5) Emiten didalam rangka melakukan penawaran atas Right Issue benar-benar melakukan keterbukaan 

informasi yang sebenarnya tanpa ada yang ditutupi.  

 

Signaling Theory (Teori Sinyal) 

Dalam teori sinyal diasumsikan bahwa manajemen mempunyai informasi yang akurat tentang 

nilai perusahaan yang tidak diketahui oleh investor luar, dan manajemen adalah pihak yang selalu 

berusaha memaksimalkan insentif yang diharapkannya, dengan kata lain manajemen mempunyai 

informasi yang lebih lengkap dibandingkan pihak luar perusahaan (investor) mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai perusahaan. 

Menurut Faris Harianto, dkk (2001) dalam Handoko (2001) teori sinyal membahas bagaimana 

sebaiknya dan seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan harus disampaikan. Teori sinyal 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan 

keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena 

terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar karena perusahaan mengetahui lebih 

banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). 

Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka 

dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, dengan mengurangi informasi asimetri. Salah satu cara untuk mengurangi informasi 
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asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan 

yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan 

datang 

Harga penawaran saham baru merupakan sinyal tentang prospek perusahaan. Asimetri informasi 

akan terjadi jika manajemen tidak secara penuh menyampaikan semua informasi yang diperolehnya 

tentang semua hal yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan ke pasar modal, sehingga jika manajemen 

menyampaikan suatu informasi ke pasar, maka umumnya pasar akan merespon informasi tersebut 

sebagai suatu sinyal terhadap adanya event tertentu yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 

Penerbitan Right Issue merupakan usaha perusahaan untuk memberikan sinyal yang positif kepada pasar 

dan perusahaan berharap dengan penerbitan Right Issue itu sendiri secara langsung akan meningkatkan 

kinerja keuangan baik itu berdasarkan tingkat likuiditas, leverage, aktivitas maupun profitabilitas. 

Apabila kinerja keuangan perusahaan setelah Right Issue justru mengalami penurunan maka ini berarti 

perusahaan dianggap gagal dalam memberikan sinyal yang positif kepada pasar (investor) begitu pula 

sebaliknya.  

 

 Corporate Action 

Dalam kegiatan usahanya, emiten mengambil kebijakan terkait dengan usahanya yang sering 

disebut dengan corporate action. Menurut Supranyoto (dalam Darmadji dan Fakharuddin, 2001) 

corporate action merupakan aktivitas emiten yang berpengaruh pada jumlah saham beredar maupun 

berpengaruh pada harga saham dipasar. Corporate action merupakan berita yang pada umumnya 

menyedot perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal khususnya para pemegang saham. 

Keputusan emiten untuk melakukan corporate action dalam rangka untuk memenuhi tujuan-

tujuan tertentu seperti meningkatnya modal kerja perusahaan, ekspansi usaha, meningkatnya likuiditas 

saham, pembayaran hutang serta tujuan lainnya. Corporate action pada umumnya mengacu pada 

kebijakan Right Issue, stock split, stock/cash deviden, IPO, private placement, warrant atau penerbit 

obligasi. Corporate action berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan seperti 

pembagian deviden baik dalam bentuk deviden saham maupun deviden tunai, stock split serta Right 

Issue. Disamping jenis tersebut terdapat jenis corporate action lainnya yaitu Initial Public Offering 

(IPO) dan additional listing seperti private placement, konversi saham baik dari warrant, right maupun 

obligasi. Perbedaannya dengan kelompok yang sebelumnya yaitu pada kelompok kedua, corporate 

action jenis ini tidak berpengaruh terhadap harga yang terjadi di pasar kecuali berupa pencatatan 

penambahan saham baru. 
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Kinerja Keuangan perusahaan 

Kinerja keuangan perusahaan adalah prestasi yang dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode 

tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan dalam perusahaan tersebut. Kinerja keuangan perusahaan 

merupakan salah satu aspek penilaian yang fundamental mengenai kondisi keuangan perusahaan yang 

dapat dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio-rasio keuangan perusahaan, antara lain: rasio 

likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio leverage, rasio rentabilitas dan nilai yang dicapai oleh 

perusahaan dalam suatu periode tertentu. Tujuan dari analisis rasio adalah untuk mengetahui posisi 

keuangan pada masa lalu dan sekarang yang akan digunakan sebagai dasar pengembalian keputusan 

tentang kebijakan masa datang. 

Pengertian kinerja keuangan menurut Sucipto (2003 : 2) adalah penentuan ukuran-ukuran 

tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Dalam 

mengukur kinerja keuangan perlu dikaitkan antara organisasi perusahaan dengan pusat 

pertanggungjawaban. Dalam melihat organisasi perusahaan dapat diketahui besarnya tanggungjawab 

manajer yang diwujudkan dalam bentuk prestasi kerja keuangan. Namun demikian mengatur besarnya 

tanggungjawab sekaligus mengukur prestasi keuangan tidaklah mudah sebab ada yang dapat diukur 

dengan mudah dan ada pula yang sukar untuk diukur. Sedangkan tujuan penilaian kinerja menurut 

Mulyadi (1997) dalam Sucipto (2003 : 2) adalah " Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran 

organisasi dan dalam mematuhi standar prilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan 

tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar prilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana 

formal yang dituangkan dalam anggaran." Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan prilaku yang tidak 

semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan prilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan 

balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat instrinsik maupun ekstrinsik. 

 

Rasio Keuangan 

Laporan keuangan memberikan ikhtisar mengenai keadaan financial suatu perusahaan. 

Mengadakan interpretasi atau analisa terhadap laporan financial suatu perusahaan akan sangat 

bermanfaat bagi penganalisa untuk dapat mengetahui keadaan dan perkembangan financial dari 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam mengadakan interpretasi tersebut, seorang penganalisa 

memerlukan adanya ukuran tertentu. Ukuran yang sering digunakan dalam analisis keuangan adalah 

rasio.  

Menurut Riyanto (2001) dilihat dari sumbernya darimana rasio itu dibuat, maka rasio-rasio 

dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu: 
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1. Rasio-rasio neraca (balance sheet ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari 

neraca, misalnya Current Ratio, Acid Test Ratio, Current Asset to Total Asset Ratio, Current 

Liabilities to Total Assets Ratio dan lain sebagainya. 

2. Rasio-rasio laporan rugi dan laba (income statement ratios), yaitu rasio-rasio yang disusun dari data 

yang berasal dari income statement, misalnya Gross Profit Margin, Net Operating Margin, 

Operating Ratio dan lain sebagainya. 

3. Rasio-rasio antar laporan (inter statement ratios), ialah rasio-rasio yang disusun dari data yang 

berasal dari neraca dan data lainnya berasal dari income statement, misalnya assets turnover, 

inventory turnover, receivables turnover dan lain sebagainya. 

 

Hipotesis Penelitian 

Ho : µ1=μ2, Tingkat kinerja keuangan perusahaan sesudah Right Issue tidak berbeda dengan sebelum 

Right Issue. 

Ha : µ1≠ μ2, Tingkat kinerja keuangan perusahaan  sesudah Right Issue berbeda dengan sebelum Right 

Issue 

Periode amatan dua tahun, hipotesis alternatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ha1: Tingkat kinerja keuangan perusahaan manufaktur satu tahun setelah melakukan Right Issue 

berbeda dengan satu tahun sebelum melakukan Right Issue 

Ha2: Tingkat kinerja keuangan perusahaan manufaktur dua tahun setelah melakukan Right Issue 

berbeda dengan dua tahun sebelum melakukan Right Issue 

Kinerja keuangan perusahaan diproksikan dengan rasio-rasio antara lain: Current Ratio (CR), Assets 

Turn Over(ATO), Leverage Ratio (LEV) dan Operating Profit Margin (OPM). 

 

Metodelogi Penelitian 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

yang melakukan Right Issue untuk periode 2007-2011. Periode ini dipilih karena periodenya lebih 

terkini sehingga hasil dari penelitian ini nantinya akan dapat menggambarkan kondisi kinerja keuangan 

perusahaan.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan 

kriteria sebagai berikut:    
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1. Perusahaan melakukan satu kali kebijkan right issue selama periode penelitian, disebabkan 

karena apabila perusahaan melakukan kebijakan right issue lebih dari satu kali dalam periode 

yang ditentukan akan menyulitkan dalam penentuan peristiwa mana yang menyebabkan 

terjadinya reaksi pasar. 

2. Perusahaan sektor keuangan (perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan sekuritas, asuransi, 

dan reksadana) tidak termasuk dalam kriteria sampel karena perhitungan rasio-rasio keuangan 

perusahaan di sektor keuangan  memiliki perbedaan dengan rasio-rasio perusahaan non 

keuangan.    

3. Perusahaan tidak melakukan corporate action yang lain ( merger dan akuisisi) pada periode 

setahun sebelum dan sesudah right issue. Hal ini disebabkan karena bila perusahaan melakukan 

corporate action pada periode penelitian akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

 

Jenis dan Sumber Data 

   Jenis data data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data Kuantitatif, merupakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan 

(Sugiyono,2003). Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan tahunan emiten yang melakukan Right Issue periode 2007-2011. 

2) Data Kualitatif, merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar (Sugiyono, 

2003). Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil perusahaan yang 

melakukan Right Issue periode 2007-2011.  

Sedangkan menurut sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data yang tidak langsung didapat dari perusahaan, tetapi diperoleh dalam bentuk jadi, yang 

dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain, dalam hal ini oleh Bursa Efek Indobesia. 

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non 

partisipan, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi/pengamatan dimana peneliti tidak terlibat 

langsung dan hanya sebagai pengamat independen (Sugiyono, 2003). Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati , mencatat, serta mempelajari uraian-uraian dari buku-

buku, karya ilmiah berupa skripsi, artikel, dan dokumen-dokumen yang terdapat di Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), serta mengakses langsung website BEJ : www.jsx.co.id 

 

 

 

http://www.jsx.co.id/
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Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Current Ratio, Total Asset Turn Over, Leverage Ratio dan Operating Profit Margin digunakan 

sebagai variabel dalam penelitian ini yang dijadikan suatu ukuran untuk membandingkan kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan Right Issue. Definisi operasional 

variabel yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

1) Rasio Likuiditas 

Rasio Likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban 

jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja 

yaitu pos-pos aktiva lancar dan utang lancar. Current Ratio menunjukkan sejauh mana aktiva 

lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar 

Rasio ini dinyatakan sebagai: 

Current Ratio
Lancar Utang

Lancar Aktiva
   .............................................. ..(1) 

2) Rasio Aktivitas 

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya 

baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya. Total Asset Turn Over 

menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa 

jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan 

Rasio ini dinyatakan sebagai: 

Total Assets Turn Over
AktivaJumlah 

NetoPenjualan 
  ………………............(2) 

3) Rasio Leverage 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. 

Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan 

kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh aktiva (asset). 

Leverage Ratio 
Aktiva Total

 UtangTotal
  .....………………................... (3) 
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4) Rasio Profitabilitas 

Rasio Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, 

jumlah cabang dan sebagainya. 

Operating Profit Margin 

netoPenjualan 

umum)penj,adm, biaya-Biaya-HPPenj-neto (Penjualan
 ...........(4) 

Teknik Analisa Data 

Perbandingan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah Right Issue dilakukan untuk 

tiap-tiap variabel (rasio-rasio keuangan) Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan alat uji 

non-parametrik secara parsial.. Alat uji non parametrik ini lebih sederhana daripada uji t beda dua 

sampel karena tidak memerlukan pengujian asumsi normalitas. 

Untuk dapat membandingkan kinerja sebelum dan sesudah Right Issue, ditunjukkan melalui 

perbandingan rasio-rasio keuangan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Right Issue. Untuk 

menguji dan menganalisis data dapat digunakan software SPSS (Statistic Program for Social Science), 

yaiitu dengan menu non parametrik. Alat uji yang digunakan yaitu uji peringkat tanda Wilcoxon 

(Wilcoxon’s Signed Rank’s Test). Alat ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data 

berpasangan. Pengujian ini didasarkan pada tanda positif atau negatif dan besarnya perbedaan tersebut. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan bilangan beda (delta) antara amatan pertama dengan amatan kedua 

b. Ranking atau penjenjangan terhadap nilai D dalam harga mutlaknya (tanda negatif diabaikan) 

c. Memberi tanda negatif pada nilai jenjang yang memiliki nilai D negatif 

d. Menjumlahkan nilai-nilai jenjang yang bertanda negatif dan yang bertanda positif secara 

terpisah. 

e. Menentukan nilai T, yaitu jumlah nilai jenjang yang lebih kecil 

f. Menghitung N, yaitu jumlah kasus yang mempunyai nilai D yang nihil. 

g. Menghitung nilai Z 

Pembahasan 

Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia 

Bursa Efek Jakarta merupakan suatu tempat terjadinya transaksi keuangan perusahaan yang 

listing di bursa tersebut, dimana dapat memberikan peluang investasi bagi investor dalam mendukung 

pembangunan ekonomi nasional serta berperan dalam upaya mengembangkan pasar modal di Indonesia. 

Berawal dari berdirinya Bursa Efek di Indonesia pada abad ke 19, dimana merupakan cikal bakal 
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berdirinya Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1912, pemerintah kolonial Belanda mendirikan bursa efek 

pertama Indonesia di Batavia, tempat pusat pemerintah kolonial dan sekarang dikenal dengan nama 

Jakarta. Selama Perang Dunia I, Bursa Batavia tersebut sempat ditutup yang kemudian dibuka kembali 

pada tahun 1925. Pemerintah kolonial Belanda selain mengoperasikan Bursa Batavia juga 

mengoperasikan Bursa Paralel di Surabaya dan Semarang. Kegiatan bursa tersebut dihentikan lagi ketika 

terjadinya peralihan kekuasaan antara pemerintah kolonial Belanda dengan tentara Jepang atau dimasa 

pendudukan tentara Jepang. Pada tahun 1952, tujuh tahun setelah Indonesia merdeka, kegiatan bursa 

saham kembali dibuka di Jakarta dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh 

perusahaan-perusahaan milik Belanda sebelum pernag dunia, tetapi kegiatan bursa saham kembali 

terhenti pada tahun 1956 ketika pemerintah melaksanakan program nasionalisasi. 

Sebelum 1977, Bursa Saham kembali dibuka dan ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal 

(Bapepam), sebuah institusi baru yang berada dibawah Departemen Keuangan. Pada tahun 1990, 

kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar mencapai puncak seiring dengan perkembangan pasar 

finansial dan sektor swasta. Seiring dengan perkembangan bursa saham diswastanisasi menjadi PT. 

Bursa Efek Jakarta yang berakibat beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM). 

Pada tahun 1995, Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru karena tanggal 22 Mei 1995 Bursa 

Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Automated System (JATS), suatu sistem perdagangan otomatisasi 

yang menggantikan sistem perdagangan manual yang dapat memfasilitasi perdagangan sama dengan 

frekuensi yang lebih besar dan menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem 

perdagangan manual. 

 

Karakteristik Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Jakarta yang yang 

melakukan Right Issue pada kurun waktu 2007-2011. Berdasarkan data dari Indonesian Capital Market 

Directory 2012, telah terdaftar 341 perusahaan. Dari 341 perusahaan tersebut, terpilih sebanyak 21 

perusahaan yang memenuhi kriteria purposive sampling sebagaimana yang telah ditetapkan. Data 

laporan keuangan tahunan dari 21 perusahaan dan data yang terkait lainnya, selanjutnya akan digunakan 

sebagai sampel dalam penelitian ini. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini disajikan 

pada Tabel 4.1 berikut ini : 
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Tabel 1  

Perusahaan  melakukan Right Issue 

No Code Company Tanggal Pengumuman 

1 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 27 Agustus 2009 

2 INDX Tanah Laut Tbk. 16 Juni 2009 

3 LPLI Star Pacifik Tbk. 05 Februari 2009 

4 OKAS Ancora Indonesia Resources Tbk. 21 Oktober 2009 

5 ABBA Mahaka Media Tbk. 30 Juli 2010 

6 AKRA Aneka Kimia Raya Tbk. 16 Februari 2010 

7 APLI Asiaplast Industries Tbk. 24 Juni 2010 

8 BKSL Sentul City Tbk. 01 Februari 2010 

9 BLTA Berlian Laju Tanker Tbk. 03 Agustus 2010 

10 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk. 21 Desember 2010 

11 DEWA Darma Henwa Tbk. 02 Februari 2010 

12 DILD Intiland Development Tbk. 23 April 2010 

13 ELTY Bakrieland Development Tbk. 30 Juli 2010 

14 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 17 Februari 2010 

15 KARK Dayaindo Resources Internasional Tbk. 31 Agustus 2010 

16 KBRI Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. 29 Desember 2010 

17 LPKR Lipo Karawaci Tbk. 30 Desember 2010 

18 META Nusantara Infrastructure Tbk. 12 Agustus 2010 

19 MLPL Multipolar Tbk. 03 Juni 2010 

20 SULI Sumalindo Lestari Jaya Tbk. 07 April 2010 

21 UNSP Bakrie Sumatera Plantations Tbk. 04 Maret 2010 

Sumber: Data diolah (2013)  

Deskripsi Variabel Penelitian 

Dalam pembahasan hasil penelitian ini, akan diuraikan kondisi dari empat variabel yang diteliti, 

yaitu: Current Ratio, Total Asset Turn Over, Leverage Ratio dan Operating Profit Margin. Keempat 

variabel dinilai dengan dua kali pengujian yaitu satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Right Issue 

serta dua tahun sebelum dan dua tahun setelah Right Issue. Penelitian ini menggunakan data tahunan 

perusahaan karena untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh Right Issue itu sendiri dalam jangka 

panjang. 

Adapun deskripsi data yang akan dianalisis seperti yang terlihat pada tabel-tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2 
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Frequencies Current Ratio 

 

Sumber: Lampiran  

Berdasarkan Tabel 4.1, dilihat dari data satu tahun sebelum Right Issue, dengan jumlah sampel 

(N) adalah 21 perusahaan Current Ratio (CR) terkecil adalah 0.034 dan terbesar adalah 22,887. Rata-

rata CR dari 21 perusahaan adalah 3,36414 dengan standar deviasi 6,065821. Dilihat dari data satu tahun 

setelah Right Issue, CR terkecil adalah 0,213 dan terbesar adalah 18,456. Rata-rata CR adalah 3,73205 

dengan standar deviasi 5,673063. Dilihat dari data dua tahun sebelum Right Issue, CR terkecil adalah 

0,133 dan terbesar adalah 54,413. Rata-rata CR adalah 6,21838 dengan standar deviasi 13,052966. 

Dilihat dari data dua tahun setelah Right Issue, CR terkecil adalah 0 dan terbesar adalah 12,505. Rata-

rata CR adalah 1,87733 dengan standar deviasi 2,609145. 

Tabel 3  

Frequencies Total Aset Turn Over 

 

Sumber: Lampiran  

Statistics

21 21 21 21

0 0 0 0

6.21838 3.36414 3.73205 1.87733

2.848391 1.323671 1.237964 .569362

13.052966 6.065821 5.673063 2.609145

170.380 36.794 32.184 6.808

3.109 2.802 2.101 3.680

.501 .501 .501 .501

9.902 7.012 2.953 15.177

.972 .972 .972 .972

.133 .034 .213 .000

54.413 22.887 18.456 12.505

Valid

Missing

N

Mean

Std. Error of Mean

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

CR t-2 CR t-1 CR t+1 CR t+2

Statistics

21 21 21 21

0 0 0 0

.44695 .43886 .43438 .30467

.101152 .099061 .112139 .085535

.463538 .453956 .513884 .391971

.215 .206 .264 .154

1.994 1.548 2.536 2.387

.501 .501 .501 .501

4.529 1.774 7.694 6.669

.972 .972 .972 .972

.031 .021 .034 .000

1.943 1.613 2.264 1.665

Valid

Missing

N

Mean

Std. Error of Mean

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

TATO t-2 TATO t-1 TATO t+1 TATO t+2
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Berdasarkan Tabel 4.2, dilihat dari data satu tahun sebelum Right Issue, dengan jumlah sampel 

(N) adalah 21 perusahaan,  Total Asset Turn Over (TATO) terkecil adalah 0,021 dan terbesar adalah 

1,613. Rata-rata TATO dari 21 perusahaan adalah 0,43886 dengan standar deviasi 0,453956. Dilihat 

dari data satu tahun setelah Right Issue, TATO terkecil adalah 0,034 dan terbesar adalah 2,264. Rata-

rata TATO adalah 0,43438 dengan standar deviasi 0,513884. Dilihat dari data dua tahun sebelum Right 

Issue, TATO  terkecil adalah 0,031 dan terbesar adalah 1,943. Rata-rata TATO  adalah 0,44695 dengan 

standar deviasi 0,463538. Dilihat dari data dua tahun setelah Right Issue, TATO terkecil adalah 0 dan 

terbesar adalah 1,665. Rata-rata TATO  adalah 0,30467 dengan standar deviasi 0,391971. 

Berdasarkan Tabel 4.3, dilihat dari data satu tahun sebelum Right Issue, dengan jumlah sampel 

(N) adalah 21 perusahaan,  Leverage Ratio (RL) terkecil adalah 0,061 dan terbesar adalah 1,752. Rata-

rata RL dari 21 perusahaan adalah 0,59033 dengan standar deviasi 0,334212. Dilihat dari data satu tahun 

setelah Right Issue, RL terkecil adalah 0,065  dan terbesar adalah 0,976. Rata-rata RL adalah 0,43319 

dengan standar deviasi 0,245734. Dilihat dari data dua tahun sebelum Right Issue, RL  terkecil adalah 

0,009 dan terbesar adalah 22,630. Rata-rata RL  adalah 1,55286 dengan standar deviasi 4,835406. 

Dilihat dari data dua tahun setelah Right Issue, RL  terkecil adalah 0 dan terbesar adalah 1,110. Rata-

rata RL  adalah 0,44257 dengan standar deviasi 0,279220. 

Tabel 4  

Frequencies Leverage Ratio 

 

Sumber: Lampiran  

Berdasarkan Tabel 4.4, dilihat dari data satu tahun sebelum Right Issue, dengan jumlah sampel 

(N) adalah 21 perusahaan,  Operating Profit Margin (OPM) terkecil adalah -9,913 dan terbesar adalah 

0,359. Rata-rata OPM dari 21 perusahaan adalah -0,42200 dengan standar deviasi 2,191959. Dilihat dari 

data satu tahun setelah Right Issue, OPM  terkecil adalah -1,498  dan terbesar adalah 0,379. Rata-rata 

OPM  adalah 0,01081 dengan standar deviasi 0,425356. Dilihat dari data dua tahun sebelum Right Issue, 

OPM  terkecil adalah -17,437 dan terbesar adalah 0,313. Rata-rata OPM  adalah -0,75538 dengan standar 

Statistics

21 21 21 21

0 0 0 0

1.55286 .59033 .43319 .44257

1.055172 .072931 .053624 .060931

4.835406 .334212 .245734 .279220

23.381 .112 .060 .078

4.564 2.002 .299 .194

.501 .501 .501 .501

20.879 7.045 -.475 .296

.972 .972 .972 .972

.009 .061 .065 .000

22.630 1.752 .976 1.110

Valid

Missing

N

Mean

Std. Error of Mean

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

RL t-2 RL t-1 RL t+1 RL t+2
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deviasi 3,827826. Dilihat dari data dua tahun setelah Right Issue, OPM terkecil adalah -1,802 dan 

terbesar adalah 0,389. Rata-rata OPM  adalah -0,01814  dengan standar deviasi 0,450168. 

Tabel 5 

Frequencies Operating Profit Margin 

 

Sumber: Lampiran  

Skewness dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data CR, TATO, RL dan OPM 

terdistribusi dengan normal atau tidak. Skewness mengukur kemencengan dari data dan kurtosis 

mengukur puncak dari distribusi data. Data yang terdistibusi dengan normal mempunyai nilai skewness 

mendekati nol (Ghozali, 2001). Dari Tabel 4.5 sampai Tabel 4.8 di atas keempat rasio tidak terdistribusi 

normal karena nilai skewnessnya lebih dari satu. 

Rasio-rasio keuangan perusahaan yang dianalisis adalah: (1) Current Ratio (CR), (2) Total Assets 

Turn Over (TATO), (3) Leverage Ratio (RL), dan (4) Operating Profit Margin (OPM). Sampel yang 

digunakan adalah sebanyak 21 perusahaan yang melakukan right issue tahun 2007 – 2011 dan 

selanjutnya digunakan dalam pengujian Ha1 dan Ha2. Pengolahan data akan dilakukan dengan alat uji 

statistik Wilcoxon’ Signed Rank’s Test yang digunakan untuk mengetahui perbedaan masing-masing 

rasio antara sebelum dan setelah perusahaan melakukan right issue. 

 

Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari pertumbuhan rasio-

rasio keuangannya antara dua tahun periode amatan sebelum dan sesudah Right Issue, maka dalam 

pengujian hipotesis Ha1 dan Ha2 akan dilakukan 2 analisis yaitu: (1) pengujian hipotesis perbandingan 

satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Right Issue, (2) pengujian hipotesis dua tahun sebelum dan 

dua tahun setelah Right Issue. 

 

Pengujian hipotesis perbandingan satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Right Issue 

Pengujian terhadap Ha1 dilakukan dengan Wilcoxon’s Signed Rank’s Test dengan menggunakan 

data-data pada Lampiran 1. Hasil Wilcoxon’s Signed Rank’s Test untuk satu tahun sebelum dan satu 

Statistics

21 21 21 21

0 0 0 0

-.75538 -.42200 .01081 -.01814

.835300 .478325 .092820 .098235

3.827826 2.191959 .425356 .450168

14.652 4.805 .181 .203

-4.561 -4.468 -2.680 -3.314

.501 .501 .501 .501

20.858 20.239 8.108 13.341

.972 .972 .972 .972

-17.437 -9.913 -1.498 -1.802

.313 .359 .379 .389

Valid

Missing

N

Mean

Std. Error of Mean

Std. Deviation

Variance

Skewness

Std. Error of Skewness

Kurtosis

Std. Error of Kurtosis

Minimum

Maximum

OPM t-2 OPM t-1 OPM t+1 OPM t+2
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tahun setelah Right Issue dapat dilihat pada Lampiran 2. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.5 

berikut ini: 

Tabel 6. 

Hasil Wilcoxon’s Signed Rank’s Test Satu Tahun Sebelum dan 

Satu tahun Setelah Right Issue 

No 

Rasio-rasio 

Keuangan 

 

Nilai Z 

Hitung 
Asymp. Sig 

H1 ditolak / 

diterima 

1 

2 

3 

4 

CR 

TATO 

RL 

OPM 

-0,191 

-1,286 

-2,538 

-0,365 

0,848 

0,198 

0,011 

0.715 

Ha1 ditolak 

Ha1 ditolak 

Ha1 diterima 

Ha1 ditolak 

        Sumber: Lampiran 2 (lanjutan) 

Dengan menggunakan pengujian Wilcoxon’ Signed Rank’s Test dan tingkat keyakinan 0,10, 

berdasarkan rasio keuangan CR, TATO, RL dan OPM memiliki nilai Asymp. Sig berturut-turut adalah 

0,848, 0,198, 0,011 dan 0,715. Dilihat dari nilai probabilitasnya, hasil yang ditunjukkan oleh rasio RL 

mendukung hipotesis alternatif satu yaitu tingkat kinerja keuangan perusahaan satu tahun sebelum Right 

Issue berbeda secara signifikan dengan satu tahun setelah Right Issue. Hal ini dikarenakan rasio RL 

tersebut memiliki nilai probabilitas dibawah tingkat signifikansi (<0,10). Sedangkan hipotesis alternatif 

satu ditolak berdasarkan Current Ratio (CR), Total Aset Turn Over (TATO), dan Operating Profit 

Margin (OPM), tingkat kinerja keuangan perusahaan satu tahun sebelum Right Issue tidak berbeda 

secara signifikan dengan satu tahun setelah Right Issue karena rasio tersebut memiliki nilai probabilitas 

diatas tingkat signifikansi (>0,10). Perbedaan pada masing rasio keuangan tersebut disajikan pada Tabel 

4.10 berikut ini: 

Tabel 7. 

Perbedaan Current Ratio, Total Assets Turn Over, Leverage Ratio dan Operating Profit Margin Satu 

Tahun Sebelum (t-1) dan Satu Tahun Setelah (t+1) Right Issue 

 

No 
Rasio-rasio 

Keuangan 

Mean 

(persentase) 

Perbedaan 

Naik/(Turun) 

(persentase) 

t-1 t+1 

1 

2 

3 

4 

CR 

TATO 

RL 

OPM 

336,414 

43,886 

59,033 

(42,200) 

373,205 

43,438 

43,319 

1,081 

10,94 

(1,021) 

(26,62) 

102,56 

      Sumber: Lampiran 2 

 Pada Tabel 4.6 ditunjukkan bahwa CR mengalami peningkatan sebesar 10,94 persen (%). 

TATO satu tahun setelah Right Issue lebih kecil dibandingkan dengan satu tahun setelah Right Issue, 
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yaitu turun sebesar  1,021 persen (%). Sedangkan untuk RL mengalami penurunan sebesar 26,62 persen 

(%) dan OPM mengalami peningkatan sebesar  102,56 persen (%). Total Asset Turn Over (TATO) yang 

mengalami penurunan sebesar 1,021 persen (%) menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan 

semakin menurun setelah Right Issue, karena semakin kecil rasio ini semakin buruk pula kondisi 

perusahaan. Nilai mean yang menurun menunjukkan kinerja efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan 

mengalami penurunan setelah Right Issue. 

 Penurunan Leverage Ratio sebesar 26,62 persen (%) menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

perusahaan setelah Right Issue membaik dibandingkan sebelum perusahaan melakukan Right Issue. 

Karena semakin kecil rasio leverage maka semakin baik kondisi perusahaan. Right Issue merupakan 

salah satu alternatif sumber pembiayaan tambahan pada saat perusahaan mengalami pertumbuhan, jadi 

Right Issue membantu perusahaan untuk mengurangi penggunaan utang atau pinjaman pada pihak lain 

misalnya pada perbankan ataukah lembaga peminjaman lainnya, karena tambahan modal akan dapat 

diperoleh pada saat pemegang saham lama menggunakan preemtive rightnya pada saat Right Issue 

sehingga risiko akibat ketidakmampuan pelunasan hutang dan membayar bunga bisa berkurang. 

 Berdasarkan Operating Profit Margin (OPM), kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan 

Right Issue lebih baik daripada sebelum Right Issue karena dilihat dari peningkatan nilai rasio ini sebesar 

102,56 persen (%). Peningkatan OPM yang terjadi dapat dikarenakan dana yang diperoleh dari Right 

Issue oleh perusahaan digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan yang hasilnya sudah bisa terlihat 

dalam satu tahun setelah Right Issue. 

 

Pengujian hipotesis perbandingan dua tahun sebelum dan dua tahun setelah Right Issue 

Pengujian terhadap Ha2 dilakukan dengan Wilcoxon’s Signed Rank’s Test dengan menggunakan 

data-data pada Lampiran 1. Hasil Wilcoxon’s Signed Rank’s Test untuk dua tahun sebelum dan dua 

tahun setelah Right Issue dapat dilihat pada Lampiran 3. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.7 

berikut ini :  

 

Tabel 8 

Hasil Wilcoxon’s Signed Rank’s Test Dua Tahun Sebelum dan Dua Tahun Setelah Right Issue 

No 

Rasio-rasio 

Keuangan 

 

Nilai Z 

Hitung 
Asymp. Sig 

H1 ditolak / 

diterima 

1 

2 

3 

4 

CR 

TATO 

RL 

OPM 

-1,581 

-2,451 

-1,651 

-1,045 

0,114 

0,014 

0,099 

0,296 

Ha2 ditolak 

Ha2 diterima 

Ha2 diterima 

Ha2 ditolak 
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      Sumber: Lampiran 3 (lanjutan) 

Dengan menggunakan pengujian Wilcoxon’ Signed Rank’s Test dan tingkat keyakinan 0,10, 

berdasarkan rasio keuangan CR, TATO, RL dan OPM memiliki nilai Asymp. Sig berturut-turut adalah 

0,114, 0,041, 0,099 dan 0,296 sehingga hipotesis alternatif dua diterima dan signifikan untuk TATO dan 

RL sebab nilai probabilitasnya dibawah tingkat signifikansi (<0,10). Sedangkan untuk CR dan OPM 

hipotesis alternatif dua ditolak sebab nilai probabilitasnya diatas tingkat signifikansi (>0,10).  Sehingga  

berdasarkan rasio keuangan TATO dan RL saja, tingkat kinerja keuangan perusahaan dua tahun sebelum 

Right Issue berbeda secara signifikan dengan dua tahun setelah Right Issue.  Sementara untuk dua rasio 

CR dan OPM, tingkat kinerja keuangan perusahaan dua tahun sebelum Right Issue tidak berbeda secara 

signifikan dengan dua tahun setelah Right Issue. Perbedaan pada masing rasio keuangan tersebut 

disajikan pada Tabel 4.12  diamana ditunjukkan bahwa hanya OPM yang  mengalami peningkatan  

sebesar 97,60 persen (%), sedangkan untuk CR, TATO dan RL mengalami penurunan berturut-turut 

sebesar 69,81 persen (%), 31,83 persen (%), dan 71,50 persen (%). 

Tabel 9. 

 Perbedaan Current Ratio, Total Assets Turn Over, Leverage Ratio dan Operating Profit Margin Dua 

Tahun Sebelum (t-2) dan Dua Tahun Setelah (t+2) Right Issue 

No 
Rasio-rasio 

Keuangan 

Mean 

(persentase) 

Perbedaan 

Naik/(Turun) 

(persentase) 

t-2 t+2 

1 

2 

3 

4 

CR 

TATO 

RL 

OPM 

621,838 

44,695 

155,286 

(75,538) 

187,733 

30,467 

44,257 

(1,814) 

(69,81) 

(31,83) 

(71,50) 

97,60 

      Sumber: Lampiran 3 

  Jika dibandingkan dengan dua tahun sebelum Right Issue  OPM dua tahun setelah Right Issue  

mengalami peningkatan yang pesat dimana dana hasil Right Issue yang digunakan untuk kegiatan 

operasi oleh perusahaan sudah dapat dilihat hasilnya dalam dua tahun. Ini berarti tingkat profitabilitas 

sudah mulai mengalami peningkatan.  

 

Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, adapun simpulan yang 

dapat diambil dalam  penelitian ini yaitu:  

1) Pada pengujian hipotesis perbandingan satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Right Issue 

berdasarkan rasio Leverage (RL) berhasil mendukung hipotesis alternatif satu yang menunjukkan 

bahwa kinerja keuangan perusahaan  antara satu tahun sebelum dan satu tahun setelah Right Issue 

berbeda secara signifikan. Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan CR dan OPM, 



.Seminar Nasional & Call For Paper, FEB Unikama “Peningkatan Ketahanan Ekonomi 

Nasional Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global”Malang, 17 Mei 
2017 

 

552 

 

penurunan TATO dan RL pasca Right Issue. Sedangkan berdasarkan CR, TATO dan OPM tidak 

mendukung hipotesis alternatif satu yang membuktikan tidak adanya perbedaan yang signifikan 

tingkat kinerja keuangan perusahaan manufaktur baik itu satu tahun sebelum maupun satu tahun 

sesudah peristiwa Right Issue. 

2) Pada pengujian hipotesis perbandingan dua tahun sebelum dan dua tahun setelah Right Issue 

berdasarkan rasio TATO dan RL berhasil mendukung hipotesis alternatif dua yang menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan  dua tahun sebelum 

dan dua tahun setelah Right Issue.  Perbedaan ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan OPM 

serta penurunan CR, TATO dan RL  pasca Right Issue. 

Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti uraian berikut ini. 

1) Jumlah sampel dalam penelitian relatif kecil karena pemilihan sampel dilakukan dengan metode 

purposive sampling, sehingga kemungkinan hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir untuk 

seluruh perusahaan yang melakukan Right Issue di Bursa Efek Indonesia. 

2) Pada penelitian ini hanya menggunakan Current Ratio, Total Assets Turn Over, Leverage Ratio 

dan Operating Profit Margin sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan, walaupun banyak 

pendekatan lain yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan seperti Cash ratio, DER, 

ROA, ROE, NPM dan sebagainya. 

3) Adanya pengaruh kondisi ekonomi di Indonesia akibat krisis moneter yang mungkin masih melekat 

pada periode pengamatan sehingga berdampak pada hasil penelitian. 

 

Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, simpulan  serta  keterbatasan penelitian,  adapun 

saran-saran yang dapat penulis berikan seperti uraian berikut ini.  

1) Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk menggunakan sampel penelitian yang lebih besar, 

sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisir untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Dengan sampel yang relatif lebih besar peneliti akan dapat memisahkan sampel ke 

dalam ukuran perusahaan dan jenis industri sehingga dapat membandingkan kinerja keuangan 

sebelum dan setelah Right Issue antara perusahaan besar dan kecil. 

2) Pada peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan CR, TATO, RL dan OPM untuk 

mengukur kinerja keuangan perusahaan, tetapi menggunakan pendekatan lain. Bahkan dapat juga 

menggunakan seluruh rasio keuangan bertujuan untuk dapat mengetahui kinerja yang mana yang 

paling dipengaruhi Right Issue. 
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3) Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan periode pengamatan setelah krisis moneter 

dan kondisi ekonomi Indonesia yang relatif stabil. 
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