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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pertama dengan judul “Pengaruh Right 

issue terhadap Kinerja Perusahaan yang Tercatat di bursa Efek Indonesia” 

oleh Afrira Syuhana dengan variabel penelitian : right issue, struktur 

modal, kinerja keuangan dan alat analisis : uji t. Diperoleh hasil terdapat 

perbedaan kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan net 

profit margin sebelum dan setelah melakukan right issue, right issue 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return on assetsdan net profit 

margin 

Penelitian yang kedua dengan judul “Analisis Kinerja Operasi 

Perusahaan Sebelum dan Setelah Melakukan Right issue pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013”  Lampung : 

Universitas Lampung oleh Muhammad Frassyda Pratama. 2017 dengan 

variabel penelitian : studi perisitwa, right issue, kinerja operasi dan alat 

analisis : uji beda variabel dummy. Diperoleh hasil dari keempat rasio 

kinerja operasional yang diteliti, semuanya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan yaitu rasio profitabilitas yang diwakili ROA, ROE, rasio 

aktivitas yang diwakili TATOR, dan rasio pertumbuhan yang diwakili 

Sales Growth.  Hasil penelitian ini  tidak  mendukung  teori struktur modal 

yang menjelaskan bahwa penambahan saham baru perusahaan seharusnya 

selalu mampu mewakili kearah perkembangan struktur modal yang 

optimal. 



10 

 

 

Penelitian yang ketiga dengan judul “Analisis Kinerja Perusahaan 

yang Melakukan Right issue pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta.” Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya oleh  

Dra.Ec, Purnama Herawati, M.Ak. 2000 dengan variabel penelitian : rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio operasi, rasio profitabilitas, rasio pasar, 

kinerja perusahaan pasar (return saham) dan alat analisis : uji t 

berpasangan. Diperoleh hasil penelitian tidak berbeda dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang menyatakan, bahwa dengan melakukan right 

issue perusahaan belum sepenuhnya keluar dari Analisis Kineria 

Perusahaan Yang Melakukan Right issue (Purnama Herawati) 

permasalahan pendanaan seperti yang peneliti lakukan, dimana tahun 

1997- 1999 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat mengganggu 

perekonomian. Terutama perusahaan yang kinerjanya memang benar-

benar kurang efisien dan sangat peka terhadap fluktuasi perekonomian 

dunia. Akibatnya, walaupun perusahaan sudah melakukan suntikan dana 

melalui right issue, para investor masih saja merespon negatif terhadap 

penjualan saham perusahaan yang   melakukan  right  issue. 

Penelitian yang keempat dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja 

Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Right issue.” Studi Kasus. 

Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015 oleh Kholifah 

fil Ardhi dan Bambang Jatmiko dengan variabel penelitian :variabel 

dependen : Operating Cash Flow Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on 

Asset, Net Profit Margin, Asset Turnover, dan Price Earning Ratio. 

Variabel independen: right issue dan dengan alat analisis : analisis statistik 
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deskriptif,  uji kualitas data, uji hipotesis (Uji Wilcoxon Signed Ranks). 

Diperoleh hasil tidak ada perbedaan Debt  Equity  Ratio  antara  sebelum 

dan sesudah right issue dengan penurunan kinerja Debt Equity Ratio 

secara tidak signifikan; tidak ada perbedaan Return on Asset  antara 

sebelum dan sesudah right issue dengan peningkatan kinerja Return on 

Asset secara tidak signifikan dan ada perbedaan Asset  Turnover antara 

sebelum  dan  sesudah  right  issue dengan  penurunan yang singifikan  

Penelitian terakhir dengan judul “Analisis Perbedaan Kinerja 

Keuangan Perusahaan yang Melakukan Right issue dan Perusahaan yang 

tidak Melakukan Right issue di Bursa Efek Jakarta Periode 2000-2003”. 

Tesis.Semarang: Universitas Diponegoro oleh Robby Sukawadi. 2006 

dengan variabel penelitian :right issue, Current   Ratio  (CR), Debt Ratio 

(DR), Debt to Equity Ratio (DER), ROA, ROE, Total Assets Turnover 

(TATOR) dan alat analisis : pengujian parametrik menggunakan uji t 

sampel bebas (independent sample t-test). Diperoleh hasil, terdapat 

perbedaan signifikan kinerja keuangan antara perusahaan yang melakukan 

right issue dan perusahaan yang tidak melakukan right issue dilihat dari 

rasio DR dan DER, di mana nilai rasio DR dan DER mengalami 

penurunan serta probabilitas perusahaan untuk melakukan right issue 

hanya dipengaruhi oleh rasio DR dan rasio DER, Rasio-rasio CR, ROA, 

ROE, dan TATOR berpengaruh tidak signifikan terhadap probabilitas 

perusahaan untuk melakukan right issue. 
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B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Right issue 

Right issue dapat didefinisikan sebagai kegiatan penawaran 

umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka 

penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah 

ditetapkan selama periode tertentu (Samsul, 2006). Dilakukannya 

right issue maka akan terjadi penambahan saham baru yang akan 

menyebabkan adanya dilusi kepemilikan saham jika pemegang saham 

lama tidak menggunakan haknya (Samsul, 2006).  

Menurut Sharpe (1999), right issue adalah pengeluaran saham 

baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, dimana penawaran 

tersebut terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama 

sebanding dengan persentasi kepemilikan mereka. Biasanya dengan 

harga di bawah catatan harga saham yang bersangkutan di bursa. 

Right issue di Indonesia lebih dikenal sebagai HMETD atau Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu. Beberapa tujuan perusahaan 

mengeluarkan right issue yaitu untuk menambah modal dari 

perusahaan, perluasan investasi atau untuk pembayaran utang. Saham 

baru yang diterbitkan, terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang 

saham sekarang dengan harga yang biasanya lebih rendah dari harga 

yang ditawarkan di pasar dikarenakan para pemegang saham memiliki 

preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-

saham baru tersebut (Sharpe, 1999). 
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Perolehan dana melalui right issue diangggap sebagai alternatif 

yang menguntungkan dibandingkan melalui bank, karena perusahaan 

memperoleh dana segar tanpa harus terbeban dengan suku bunga. 

Adanya right issue maka investor lama memiliki hak untuk membeli 

saham baru yang dikeluarkan emiten dengan harga yang lebih murah 

dari harga pasar. Karena merupakan hak, maka investor lama tidak 

terikat untuk membeli saham baru tersebut. 

2. Struktur Modal  

Sumber dana atau modal perusahaan dapat berasal dari internal 

perusahaan dan dapat pula berasal dari eksternal perusahaan. Dana 

dari luar perusahaan dapat diperoleh dari hutang dan dari emisi saham 

baru. Komposisi antara hutang dan modal sendiri akan mempengaruhi 

struktur modal perusahaan. Perusahaan yang struktur modalnya 

sebagian besar terdiri atas hutang dibandingkan dengan modal sendiri, 

pada suatu saat perlu mengadakan restrukturisasi modalnya (Sundjaja, 

2002). 

Hal ini disebabkan sumber dana dari hutang memiliki 

konsekuensi berupa kewajiban membayar beban tetap berupa bunga, 

sedangkan sumber dana yang berasal dari modal sendiri (saham) tidak 

mempunyai beban tetap seperti hutang. Cara yang dapat ditempuh 

dalam restrukturisasi modal adalah dengan meningkatkan modal 

sendiri dengan menerbitkan saham baru. Perubahan struktur modal 

dengan penerbitan right issue diharapkan berpengaruh positif terhadap 

return perusahaan. 
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Struktur modal perusahaan sangat berpengaruh dalam pasar 

yang bersaing (tanpa adanya distorsi, seperti pajak, biaya 

kebangkrutan, biaya keagenan, dan informasi asimetri). Penambahan 

saham baru semestinya mendorong ke arah perkembangan struktur 

modal yang optimal atau lebih baik, yaitu memberikan dampak 

terhadap harga saham dan kinerja perusahaan yang positif. 

3. Kinerja Keuangan  

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

perusahaan adalah dengan menilai kinerja keuangan. Kinerja 

keuangan dapat menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan selama 

periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan tercermin dalam 

laporan keuangan yang berisi neraca, perhitungan laba rugi, laporan 

sumber dan penggunaan dana dan laporan arus kas (Harahap, 1999).  

Neraca adalah laporan yang memberikan informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Neraca merupakan 

daftar aktiva dan kewajiban perusahaan pada titik waktu tersebut. 

Informasi mengenai sumber dan penggunaan dana perusahaan. 

Laporan arus kas adalah laporan yang merinci arus kas yang diterima 

dari aktivitas operasi, investasi dan aktivitas pendanaan perusahaan. 

Dalam laporan ini, transaksi kas dikelompokkan pada transaksi kas 

yang berasal dari kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan dan kegiatan 

investasi (Harahap, 1999). 

Dasar laporan keuangan yang berupa neraca, laporan laba rugi, 

dan laporan arus kas mencerminkan kinerja keuangan perusahaan 
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yang tampak dari rasio-rasio keuangan, diantaranya rasio likuiditas, 

rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Rasio 

keuangan adalah sebuah indeks yang menghubungkan dua data 

keuangan dan didapat dengan membagi satu angka dengan angka 

lainnya. Menurut Sawir (2005), ada empat rasio terbesar dalam rasio-

rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas, dan rasio aktivitas.  

a. Rasio likuiditas  

Pada umumnya perhatian pertama dari analisis keuangan 

adalah analisis rasio likuiditas. Analisis rasio likuiditas mengacu 

kepada ketersediaan sumber daya perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan kas jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah current ratio/rasio lancar. Rasio ini 

merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk mengetahui 

kesanggupan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek, 

karena rasio ini menunjukkan seberapa jauh aktiva yang 

diperkirakan menjadi uang tunai memenuhi tuntutan dari kreditur 

jangka pendek dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. 

b. Rasio solvabilitas  

Rasio solvabilitas adalah rasio yang menunjukkan batasan 

dimana perusahaan didanai oleh hutangnya (Wild, 2004). 

Pemilihan struktur keuangan merupakan masalah yang menyangkut 

komposisi pendanaan yang akan digunakan oleh perusahaan, yang 

pada akhirnya berarti penentuan berapa banyak utang atau leverage 
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keuangan yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mendanai 

aktivitasnya.  

Kinerja solvabilitas ditunjukkan dengan rasio leverage 

keuangan karena adanya kewajiban-kewajiban keuangan yang 

sifatnya tetap (fixed financial charges) yang harus dikeluarkan oleh 

perusahaan. Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah debt ratio (DR). Rasio ini memperlihatkan proporsi antara 

total utang/kewajiban yang dimiliki dan seluruh asset/kekayaan 

yang dimiliki. Semakin tinggi hasil presentasenya, cenderung 

semakin besar risiko keuangannya bagi kreditur maupun pemegang 

saham. 

c. Rasio profitabilitas  

Analisis profitabilitas dapat diartikan sebagai pengukuran 

laba perusahaan dan efektivitas perusahaan yang dapat dilihat dari 

nilai rasio-rasio profitabilitas. Rasio kemampulabaan akan 

memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen 

perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang tingkat 

efektivitas pengelolaan perusahaan. Rasio profitabilitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  return on assets (ROA).  

ROA (return on assets) merupakan hasil pengembalian atas 

total aktiva. Rasio ini diperoleh dari perbandingan laba yang 

diperoleh sebelum pembayaran pajak dengan total aset. Return on 

assets menggambarkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dari setiap aset yang dimiliki. 
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d. Rasio aktivitas  

Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan 

mengelola aktivanya. Semua rasio aktivitas ini melibatkan 

perbandingan dan keseimbangan antara tingkat penjualan dan 

investasi dengan berbagai jenis aktiva (Brigham, 2001). 

Rasio ini dirancang untuk mengetahui apakah total jumlah 

setiap jenis aktiva yang dilaporkan dalam neraca sudah wajar, 

terlalu tinggi atau terlalu rendah jika dibandingkan dengan tingkat 

penjualan yang diproyeksikan (Brigham, 2001). Rasio aktivitas 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah total assets turnover 

ratio (TATOR). Rasio perputaran aktiva ini menunjukkan tingkat 

efisiensi relatif penggunaan keseluruhan aktiva suatu perusahaan 

dalam menghasilkan penjualan (Horne, 2005). 

4. Hubungan Right issue dengan Kinerja Keuangan  

Secara teori, jika dana yang diperoleh melalui right issue 

digunakan dengan baik maka kinerja keuangan perusahaan akan 

semakin baik. Rasio-rasio keuangan perusahaan seperti likuiditas, 

solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, diharapkan menjadi lebih baik 

pasca right issue apabila dana hasil dari right issue dikelola dengan 

baik. (Sawir, 2005). 

Baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan setelah 

melakukan right issue dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan.Adanya 

rasio-rasio keuangan dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan 
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pasca adanya suatu kejadian, dalam hal ini adalah analisis kinerja 

keuangan setelah right issue. 

a. Current ratio  

Current ratio yang tinggi menunjukkan adanya jaminan 

yang baik atas hutang jangka pendek. Namun nilai current ratio 

yang tinggi belum tentu menjamin bahwa hutang perusahaan 

yang jatuh tempo akan dapat dibayarkan. Current ratio yang 

rendah akan menyebabkan posisi likuiditas perusahaan relatif 

lemah, sehingga dibutuhkan adanya tambahan dana untuk 

membayar kewajiban jangka pendeknya. (Harahap, 1999).

b. Debt ratio  

Debt ratio merupakan perbandingan antara total hutang 

dengan total aktiva. Debt ratio mengukur persentase dana yang 

disediakan oleh kreditur. Total hutang mencakup baik hutang 

lancar maupun hutang jangka panjang. Bagi perusahaan, 

penambahan dana membuat perusahaan akan dapat membayar 

kewajiban jangka panjang lebih baik daripada perusahaan yang 

tidak mendapatkan tambahan dana. Melakukan right issue untuk 

mendapatkan tambahan dana menjadi pilihan yang lebih baik 

dibanding dengan meminjam tambahan dana karena akan 

meningkatkan debt ratio yang dapat beresiko kebangkrutan 

(Brigham, 2001).   

c. Return on assets  

Return on assets mengukur kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 
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tertentu. Adanya tambahan dana akan membuat nilai return on 

assets berubah dan tinggi rendahnya nilai return on assets 

bergantung pada pemanfaatan dana seefektif mungkin. Semakin 

tinggi laba bersih akan membuat nilai rasio return on assets 

akan semakin besar dan menunjukkan bahwa kinerja 

profitabilitas semakin baik (Harahap, 1999).  

d. Total assets turnover  

Total assets turnover ratio menghitung efektivitas 

penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya 

menunjukkan manajemen yang baik, dan bagi perusahaan, 

tambahan dana akan membuat perputaran total aset semakin 

efektif dibandingkan dengan tidak adanya tambahan dana dari 

pihak luar (Harahap, 1999). Semakin cepat perputaran total asset 

suatu perusahaan akan menjadikan kinerja aktivitas perusahaan 

menjadi semakin baik. 

C. Kerangka Konsep Penelitian 

Menurut Sawir (2005), ada 4 rasio terbesar dalam rasio-rasio 

keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan 

rasio aktivitas. Dalam penelitian ini kinerja keuangan diwakili oleh current 

ratio (CR) untuk  rasio likuiditas, debt ratio (DR) untuk rasio solvabilitas, 

return on assets (ROA) untuk rasio profitabilitas dan total assets turnover 

ratio (TATOR) untuk rasio aktivitas.   

Untuk permasalahan ini penulis akan meneliti perubahan kinerja 

keuangan perusahaan dengan membandingkan laporan keuangan 



20 

 

perusahaan sebelum dan sesudah perusahaan melakukan right issue. 

Dalam penelitian ini periode penerbitan right issue adalah tahun 2015. 

Untuk lebih jelasnya, rumusan masalah di atas dapat dilihat pada 

Gambar 1.1  berikut ini. 

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

Beberapa tujuan perusahaan mengeluarkan right issue yaitu untuk 

menambah modal dari perusahaan, perluasan investasi atau untuk 

pembayaran utang. Perolehan dana melalui right issue diangggap sebagai 

alternatif yang menguntungkan dibandingkan melalui bank, karena 

perusahaan memperoleh dana segar tanpa harus terbeban dengan suku 

bunga. Kinerja keuangan dapat menjadi ukuran keberhasilan suatu 

Bursa Efek Indonesia 
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Gambar 1.1 Kerangka Pikir 
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perusahaan selama periode tertentu. Menurut Sawir (2005), ada empat 

rasio terbesar dalam rasio-rasio keuangan, yaitu rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas.  

Kinerja keuangan yang tercermin pada rasio-rasio keuangan 

perusahaan seperti likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, 

diharapkan menjadi lebih baik pasca right issue apabila dana hasil dari 

right issue dikelola dengan baik. (Sawir, 2005). Minarni dalam Frassyda 

(2017) dalam penelitiannya mengatakan bahwa kinerja keuangan akan 

berbeda dan membaik setelah melakukan right issue.  

Berdasarkan uraian diatas penulis mengajukan hipotesis yaitu : 

Ho : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue. 

Ha  :  Terdapat  perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

right issue.  



132 

 

 


