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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan harga saham dan volume perdagangan di pasar modal 

merupakan suatu indikator penting untuk mempelajari tingkah laku pasar, 

yaitu investor. Dalam menentukan apakah investor akan melakukan transaksi 

di pasar modal, biasanya ia akan mendasarkan keputusannya pada berbagai 

informasi yang dimilikinya, baik informasi yang tersedia di publik maupun 

informasi pribadi. Informasi tersebut akan memiliki makna atau nilai bagi 

investor jika keberadaan informasi tersebut menyebabkan melakukan 

transaksi di pasar modal, dimana transaksi ini tercermin melalui perubahan 

harga dan volume perdagangan saham. Dengan demikian, seberapa jauh 

relevansi atau kegunaan suatu informasi dapat disimpulkan dengan 

mempelajari kaitan antara pergerakan harga saham dan volume perdagangan 

di pasar modal dengan keberadaan informasi tersebut. 

Alasan tiap-tiap perusahaan untuk melakukan right issue sangat 

beragam, misalnya pembangunan pabrik baru, penambahan modal kerja, 

diversifikasi produk, pembayaran utang, dll. Setelah melakukan right issue 

investor tentu sangat berharap kinerja yang dimiliki oleh perusahaan menjadi 

lebih baik karena dengan adanya right issue berarti dana dari pihak luar 

masuk ke perusahaan. Harapan dari pihak-pihak yang berkepentingan tersebut 

belum tentu menjadi kenyataan. Apabila kinerja perusahaan tidak membaik 



setelah melakukan right issue, tentu saja akan mengurangi kepercayaan 

terhadap perusahaan tersebut, bahkan secara luas bisa menghilangkan 

kepercayaan terhadap pasar modal sehingga investor lebih tertarik untuk 

melakukan investasi  pada sektor perbankan, yakni deposito. Hal ini akan 

sangat merugikan keberlangsungan pasar modal karena pasar modal akan 

ditinggalkan oleh para investor. 

Pengumuman perusahaan yang melakukan right issue, secara 

teoritis dan empiris telah menyebabkan harga saham bereaksi secara negatif, 

dan ini adalah kejadian yang diakibatkan oleh systematic risk. Bebarapa 

temuan empiris tersebut diantaranya adalah : Scholes (1972), Masulis (1979), 

Asquith dan Mullins (1986), Myers dan Maljuf (1984), Barclay dan 

Litzenberger (1988), Mikkelson dan Partch (1986) Kothare (1997) seperti 

dikutip oleh Budiarto dan Baridwan (1999) dalam Wijaksono (2007) 

menunjukkan bahwa nilai pasar perusahaan turun sampai 3% pada saat 

pengumuman penambahan saham baru. Beberapa temuan empiris tersebut 

diatas konsisten dengan model signalling Teori yang mengasumsikan adanya 

informasi asimetri diantara berbagai partisipan di pasar modal. Modal tersebut 

menyatakan bahwa pasar akan bereaksi secara negatif karena adanya 

pengumuman penambahan saham baru yang mengindikasikan adanya 

informasi yang tidak menguntungkan (badnews) tentang kondisi laba di masa 

yang akan datang, khususnya jika ada dana dari right issue yang akan 

digunakan untuk tujuan perluasan investasi yang mempunyai NPV sama 

dengan 0 atau negatif. 



Harga saham setelah right issue secara teoritis akan mengalami 

penurunan, wajar saja karena harga pelaksanaan right issue selalu lebih rendah 

dari harga pasar. Myers dan Maljuf (1984) dalam Wijaksono, 2007 

memprediksi bahwa harga saham akan direspon secara tidak menguntungkan 

oleh pasar terhadap adanya informasi pengumuman right issue, karena pasar 

mengasumsikan bahwa manajer akan mendapatkan insentif untuk menerbitkan 

tambahan saham baru yang mereka percaya overvalue tetapi penurunan harga 

dengan adanya pengumuman right issue berdasarkan bukti-bukti empiris 

tersebut diatas tidak signifikan. Penurunan harga saham akan berkisar antara 

2-3% dan setelah itu terjadi koreksi kenaikan harga saham kembali pada posisi 

awal sebelum adanya pengumuman, seperti dikutip di Budiarto dan Baridwan 

(1999) dalam Wijaksono (2007). 

Kebijakan right issue merupakan biaya emiten untuk menghemat 

biaya emisi serta untuk menambah jumlah saham yang beredar. Jadi dengan 

adanya right issue, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam presentasi 

yang lebih kecil dari pada presentasi jumlah lembar saham yang beredar. 

Umumnya diharapkan penambahan jumlah lembar saham yang beredar di 

pasar akan menambah frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata 

lain dapat meningkatkan tingkat likuiditas saham. Kothare (1997) dalam 

Wijaksono (2007) menemukan bukti bahwa tingkat likuiditas akan meningkat 

secara signifikan setelah pengumuman saham baru. Peningkatan volume 

perdagangan tersebut ditemukan mempunyai korelasi dengan perubahan 

struktur kepemilikan saham, dimana right issue lebih diutamakan untuk tujuan 



konsentrasi kepemilikan dari pada perluasan kepemilikan, tetapi (Sheeh et al., 

1997) dalam Wijaksono (2007) menemukan bukti yang berbeda dengan 

temuan Kothare, yaitu bahwa tingkat likuiditas saham perusahaan yang diukur 

dengan jumlah volume perdagangan saham meningkat dari keadaan yang 

normal justru sebelum adanya pengumuman.  

Penelitian yang dilakukan Putra (2003) adalah untuk meneliti 

pengaruh yang diakibatkan oleh adanya right issue terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Pertanyaan yang diajukan, apakah setelah terjadi peristiwa right 

issue kinerja keuangan perusahaan menjadi lebih baik atau justru menjadi 

lebih buruk. Kinerja keuangan perusahaan di-proxy dengan delapan rasio 

yang dikelompokkan ke dalam empat jenis rasio, yakni rasio likuiditas, 

aktivitas, leverage, dan profitabilitas. Di samping itu, kinerja perusahaan yang 

melakukan right issue juga dibandingkan dengan yang tidak melakukan right 

issue untuk mengetahui apakah terjadi perbedaaan antara issuer dengan non- 

issuer. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putra (2003), diperoleh 

sampel issuer 43 dan non-issuer 43 perusahaan, dengan melakukan 

pengamatan periode tahun 1996--1999, dengan menggunakan window 2 tahun 

sebelum dan sesudah right issue. Dari pengujian yang dilakukan diperoleh 

hasil yang beragam. Sejumlah rasio tidak mengalami perubahan, sedangkan 

rasio-rasio lainnya ada yang mengalami kenaikan dan ada yang turun. Untuk 

issuer dan non issuer terjadi perbedaaan kinerja pada sejumlah rasio. 



Berangkat dari latar belakang ini maka penulis tertarik untuk 

menganalisis beberapa informasi yang berhubungan dengan right issue dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan dan diterjemahkan kedalam karya tulis 

yang berjudul “PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP KINERJA 

PERUSAHAAN DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2004 – 2007” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat 

ditentukan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu : 

Apakah kinerja perusahaan yang melakukan right issue berbeda dengan 

perusahaan yang tidak melakukan right issue.     

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini mengarah pada sasaran yang diinginkan, maka 

peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang menjadi obyek penelitian adalah perusahaan melakukan 

right issue dan perusahaan yang tidak melakukan right issue yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode penelitian tahun 2004, 

2005, 2006, 2007. 

2. Dalam  penelitian ini penulis mengamati muatan informasi (information 

content) dari suatu peristiwa ekonomi, yaitu pengumuman right issue dan 

pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan. 



3. Dalam penelitian ini informasi yang diperhatikan adalah hanya informasi 

pengumuman right issue saja, sedangkan informasi lainnya seperti 

pengumuman emisi saham baru, stock split, pembagian dividen dan saham 

bonus ataupun peristiwa lainnya tidak diperhatikan dalam melihat 

pengaruhnya. 

4. Periode pengamatan selama 2 tahun, yaitu 1 tahun sebelum right issue dan 

1 tahun sesudah right issue. Digunakan periode jendela 1 tahun sebelum 

dan sesudah right issue untuk melihat pengaruh dari pengumuman right 

issue, karena dalam waktu 1 tahun diperkirakan perusahaan mampu 

menyerap suatu pengumuman atau informasi yang diterbitkan karena pada 

periode penelitian kondisi ekonomi dinilai normal dan cukup stabil. 

5. Dalam penelitian yang penulis melakukan rasio-rasio keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah Current Ratio (CR), 

Debt to Equity Rasio (DER), Asset Turnover (ATO), Return on Asset 

(ROA), 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pokok permasalah diatas maka diambil tujuan dari 

penelitian ini, yaitu : 

Untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja perusahaan yang melakukan 

right issue dengan perusahaan yang tidak melakukan right issue. 

 

 



E. Manfaat penelitian 

Dengan mengetahui pemecahan permasalahan, maka akan diperoleh 

beberapa manfaat, antara lain: 

1. Untuk menguji pendapat bahwa tujuan perusahaan melakukan right issue 

adalah untuk memperoleh dana murah dari masyarakat dengan cara 

mudah. 

2. Bagi para investor, pemegang saham, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan akan memperoleh informasi dalam 

pembuatan keputusan apabila perusahaan melakukan kebijakan right 

issue. 

3. Bagi perusahaan, untuk memberikan 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 itu sendiri dan pasar modal 

secara umum. 

 

F. Sistematika Pembahasan   

   Secara garis besar, penelitian ini akan dituangkan ke dalam lima 

bab dengansistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

Pembatasan Masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika pembahasan. 



BAB II  LANDASAN TEORI, dalam bab ini menjelaskan landasan 

teori yang mendukung penelitian ini, yaitu mengenai 

pengertian laporan keuangan, right issue, pengaruh right 

issue terhadap kinerja perusahaan, kinerja, Analisis Rasio 

Keuangan, Penelitian-penelitian  Terdahulu, dan Formulasi 

Hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai Obyek Penelitian, Populasi, Variabel Penelitian 

dan Definisi Operasional, Data dan Sumber Data yang 

dibutuhkan, Metode Pengumpulan Data, dan Metode 

Analisis Data  

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, dalam bab 

ini menjelaskan mengenai Analisa Data Deskriptif, Analisa 

Data Terhadap Pengujian Hipotestis.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini penulis akan 

memberikan kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan dan akan mencoba memberikan saran bagi 

penelitian di masa mendatang. 

 

 

 


