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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah yang muncul di suatu perusahaan yang sedang 

berkembang antara lain bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana 

mempertahankan kelangsungan perusahaan, dan bagaimana memperoleh 

modal. Hal tersebut di atas merupakan permasalahan yang muncul di 

semua perusahaan yang sedang berkembang. Suatu perusahaan yang go 

public akan memiliki suatu penilaian perusahaan yang kuat, sehingga 

perusahaan tersebut akan mudah dalam perolehan modal di pasar saham. 

Namun para investor dalam membeli saham yang go public akan selalu 

melihat berapa besar suku bunga yang berlaku di pasar uang dan variabel 

yang melekat dari perusahaan yang menyiratkan suatu initial public 

offerings  (Gumanti, 2004). 

Permasalahan yang sering dihadapi perusahaan yang go public 

adalah menentukan jenis dan jumlah saham yang akan ditawarkan serta 

harga perlembar saham. Walaupun keputusan pemilihan harga saham 

penawaran perdana tersebut akan memiliki dampak ekonomis yang kecil, 

karena penjualan harga perdana suatu saham sangat dipengaruhi oleh 

besarnya suku bunga yang berlaku di pasar pada saat itu. Akan tetapi 

hasil penelitian empiris Fernando, (1999) menunjukkan bahwa perusahaan 

dalam menentukan harga perdana suatu saham tidak melakukan pilihan 
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ini secara sembarangan, sehingga penentuannya selalu menyesuaikan 

besarnya suku bunga yang berlaku pada saat itu. 

Investor membeli saham suatu perusahaan dengan harapan 

memperoleh keuntungan di kemudian hari sesuai dengan jumlah yang 

diharapkannya, untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya 

dibandingkan saat-saat sebelumnya. Kekayaan yang dimiliki diharapkan 

bisa berkembang terus-menerus. Untuk itu investasi diarahkan pada 

saham-saham dari perusahaan yang produktif, mempunyai obyek bisnis 

yang prospektif serta terhindar dari kerugian merosotnya nilai saham 

akibat pengaruh inflasi. Resiko investasi cukup beragam, misalnya adanya 

persaingan yang ketat yang mengancam kelangsungan usaha, resesi 

ekonomi yang dapat melumpuhkan sektor riil, fluktuasi suku bunga, 

fluktuasi nilai mata uang, inflasi yang berdampak menurunnya daya beli 

masyarakat serta melemahnya daya saing produk-produk ekspor dan 

kebijakan pemerintah yang tidak konsisten (Khalwaty, 2000). 

Bunga mempunyai peranan penting dalam suatu pasar modal. 

Seorang pemodal melakukan investasi di pasar modal adalah karena 

tingkat hasil dan keuntungan yang diharapkan. Tingkat bunga mempunyai 

pengaruh negatif terhadap investasi. Tingkat bunga terbentuk di pasar 

sebagai akibat interaksi kekuatan pasar uang dan pasar modal. Menurut 

ekonom klasikal, permintaaan dan penawaran investasi pada pasar modal 

menentukan tingkat bunga. Tingkat bunga akan menentukan tingkat 
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keseimbangan antara jumlah tabungan dan permintaan investasi 

(Sunariyah, 2003:62). 

Upaya untuk menjelaskan harga saham menurut Brennan, (1997), 

dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama yaitu : (1) kesesuaian 

harga saham dengan tingkat suku bunga di pasar, (2) harga saham 

berpusat pada kewajiban hukum, dan (3) harga saham dihubungkan 

dengan kepemilikan dan monitoring terhadap perusahaan. Kategori 

tersebut menunjukkan bahwa suku bunga sebagai pertimbnagan yang 

sangat penting dalam penentuan harga saham.  

Sekuritas atau efek merupakan secarik kertas yang menunjukkan 

hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan 

organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang 

memungkinkan investor tersebut menjalankan haknya. Sekuritas 

merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang diterbitkan melalui 

pasar modal dan dapat diperjualbelikan di pasar modal pula. 

Solnic (1996) dengan menggunakan persamaan regresi dari stock 

market returns terhadap tingkat bunga dan tingkat perubahan bunga di 

beberapa negara maju sejak Januari 1973 sampai dengan Desember 1993. 

Hasilnya adalah suatu temuan yang konsisten tentang hubungan negatif 

antara stock market returns dengan tingkat bunga dan perubahan tingkat 

bunga untuk setiap negara. Efek tingkat bunga riil pada stock market 

returns paling kuat pada negara-negara yang melakukan demoneterisasi 

defisit anggaran seperti Jepang, Jerman dan Swiss. Akibat tingkat bunga 
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riil pada stock market returns lebih rendah di negara seperti Amerika 

Serikat dan Inggris yang mendanai defisit anggaran dengan meningkatkan 

jumlah penawaran uangnya 

Right issue merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk 

memperoleh sumber dana. Hal itu dilakukan dengan menawarkan 

sekuritas baru kepada pemegang saham perusahaan untuk membeli saham 

baru pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Secara 

teoritis apabila perusahaan melakukan right issue akan menambah kuat 

struktur modal perusahaan tersebut. Hal itu dapat diterima apabila hasil 

right issue digunakan secara benar.  Apabila pemanfaatan hasil right issue 

benar akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Teori tersebut 

tidak selalu sama dengan hasil di lapangan. Lougharn dan Ritter (1997) 

menemukan kasus di lapangan pada perusahaan Trafindo Perkasa Tbk., 

PT. AGIS Tbk. Bahwa setelah perusahaan right issue dalam jangka 

pendek dapat meningkatkan kinerja keuangan. Harto (2001) menemukan 

kasus di lapangan pada perusahaan Sinar Mas Multiartha Tbk., Bank 

Mayapada, dan Zebra Nusantara Tbk. bahwa seletah perusahaan 

melakukan right issue dalam jangka panjang kinerja perusahaan justru 

malah menurun, penelitian dilakukan untuk lima tahun. Kedua peneliti 

tersebut untuk dapat melihat kinerja keuangan perusahaan mengunakan 

rasio-rasio keuangan antara lain, rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

probabilitas, aktivitas dan pasar modal. 
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Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian mengenai pengaruh right issue terhadap kinerja keuangan 

perusahaan, oleh sebab itu penulis mengambil judul dalam penelitian ini 

adalah Pengaruh Right Issue Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Go 

Publik Di Bursa Efek Jakarta. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas serta berdasarkan 

penelitian terdahulu maka permasalahan yang akan diajukan dalam 

penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan  sebelum dan sesudah melakukan right issue.  

 

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada kinerja laporan 

keuangan dari perusahaan yang melakukan kebijakan right issue pada 

tahun 2003 di bursa efek jakarta. Kriteria Sempel yang digunakan adalah 

perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 2003, perusahaan 

tersebut telah melakukan penawaran perdana dalam tahun sebelumnya 

dan kriteria lain data penerbitan laporan keuangan tersedia selama 2002 

sampai 2003. Sedangkan sempel yang digunakan, yaitu PT. Sinar Mas 

Multiartha Tbk., PT. Bank Niaga Tbk., PT. Excelcomindo Pratama Tbk., 

PT. Astra Internasional Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk. Dari sempel 

yang ada akan dilihat bagaimana kinerja laporan keuangannya. Sedangkan 
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laporan keuangan yang akan dianalisis terdiri dari Analisa Ratio 

Likuiditas, Analisa Ratio Solvabilitas, Analisa Ratio Rentabititas. Dari 

analisis-analisis tersebut akan nampak kinerja keuangan perusahaan, 

kemudian akan dibandingkan dengan  kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan sesudah melakukan right issue. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang masalah dan perumusan masalah 

yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk 

membuktikan secara empiris ada atau tidaknya perbedaan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan right issue.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk lembaga 

pendidikan, perusahaan go publik, maupun peneliti lainnya.  

2. Bagi lembaga pendidikan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu keuangan.  

3. Bagi perusahaan go publik diharapkan hasil penelitian ini, dapat 

digunakan untuk dampak kebijakan right issue terhadp kinerja 

keuangan perusahaan.   

4. Bagi peneliti lainnya diharapkan hasil penelitian ini bisa sebagai 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 
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F. Sistematika Skripsi 

Di dalam penyusunan skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, 

dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang dikumpulkan dan 

dipilih dari berbagai sumber tertulis yang dipakai sebagai bahan 

acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan yang 

dimunculkan serta memuat hasil penelitian sebelumnya dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

  Bab ini meliputi kerangka teoritis, sumber data dan jenis data, 

serta rencana analisis. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum kondisi 

keuangan di perusahaan perusahaan yang melakukan right issue 

yang menjadi sempel pada penlitian ini,  Selain itu akan dibahas 

juga mengenai analisa kinerja keuangan setelah dan sebelum 

melaluakan right issue. 
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BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran terkait 

dengan right issue bagi perusahaan go publik. 
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