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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam penerbitan saham baru rights issue selalu diperbincangkan di negara 

Indonesia. Diantara emiten tengah mencari pendanaan baru di pasar dengan 

menerbitkan saham dan siap mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam aksi ini. Beberapa diantaranya 

juga berencana menerbitkan 343 juta saham baru. Dana yang didapat dari rights 

issue akan digunakan untuk keperluan ekspansi pada periode mendatang. Emiten 

tambang minyak contohnya yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)  

dikabarkan akan melaksanakan rights issue. Rencana rights issue MEDC pun telah 

mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Upaya refinancing utang yang 

dilakukan perusahaan beberapa tahun ini sudah berdampak pada kinerja keuangan 

MEDC yang positif.  

Right issue ini dilakukan dengan menawarkan sekuritas baru kepada 

pemegang saham perusahaan untuk membeli saham baru tersebut pada harga 

tertentu dan pada waktu tertentu pula. Pada umumnya right issue dibatasi kepada 

pemegang saham lama, tetapi jika pemegang saham lama tersebut tidak mau 

membeli, maka dia dapat menjual right tersebut. Perusahaan mengeluarkan right 

issue dengan tujuan untuk tidak mengubah proporsi kepemilikan pemegang saham 

dan mengurangi biaya emisi akibat penerbitan saham baru. Selain itu perusahaan 

dapat mengurangi biaya emisi dikarenakan dalam melakukan right issue biasanya 

tidak menggunakan jasa penjamin (underwriter).
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Jika pemanfaatan dana tersebut benar, maka kinerja keuangan perusahaan 

akan meningkat (Budi, 2003). Informasi laporan keuangan tersebut dapat diketahui 

dengan cara melakukan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat 

membantu para pelaku bisnis dan para pemakai laporan keuangan lainnya dalam 

menilai laporan keuangan perusahaan. Dengan analisis rasio, informasi keuangan 

yang rinci dan rumit mudah dibaca dan ditafsirkan, laporan keuangan suatu 

perusahaan juga mudah dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain, 

serta lebih cepat melihat perkembangan dan trend perusahaan secara periodik, 

selain itu juga dapat digunakan untuk memprediksi laba (Nugraheni dan Hapsoro, 

2007).  

Bahkan, saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan penerbitan 

saham baru atau rights issue tiap tahunnya. Baik dari segi jumlah emiten maupun 

nilai emisinya. Nilai emisi rights issue di tiga bulan pertama tahun ini tak mencapai 

Rp 1 triliun. Nilainya anjlok 83% menjadi hanya Rp 851 miliar yang berasal dari 

tiga rights issue. Tak menutup kemungkinan, rights issue tahun ini berpotensi 

menjadi yang terendah setidaknya sejak 2016. Ramainya rights issue di tahun 2017 

membuat periode ini bisa dibilang periode rekor dengan nilai emisi mencapai Rp 

88,2 triliun, jauh lebih banyak dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 67,12 triliun. 

Padahal, tahun 2016 ada 34 perusahaan yang melakukan rights issue, sementara 

tahun 2017 ada 25. Hal itu karena beberapa faktor. Persiapan ekspansi dengan 

dukungan rights issue sudah dihabisi sejak tahun lalu. Ini mengapa nilai rights 

issue sepanjang 2017 jauh lebih besar. Tahun ini juga memasuki tahun politik. 
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Pelaku pasar cenderung menanti siapa yang terpilih jadi presiden untuk kemudian 

menetapkan arah ekspansinya. 

Hasil penelitian Harto (2001), Budi (2003), Khajar (2010), menyatakan 

bahwa kinerja operasi dan saham perusahaan mengalami penurunan kecuali kinerja 

likuiditas dan profitabilitas yang justru meningkat setelah dilakukan right issue. 

Dengan kata lain, kinerja perusahaan setelah right issue lebih baik dibandingkan 

sebelum right issue. Jika perusahaan melakukan right issue maka menambah kuat 

struktur modal perusahaan tersebut. Hal ini dapat diterima apabila dana yang 

diperoleh dari hasil right issue dimanfaatkan secara benar. Apabila pemanfaatan 

dana tersebut benar, maka kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat (Budi, 

2003), sehingga apabila kinerja keuangan suatu perusahaan itu bagus atau 

meningkat, investor juga akan berminat untuk menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Kinerja keuangan yang akan dikaji sebagai dampak atas 

peristiwa right issue adalah rasio-rasio keuangan tahunan bukan pada kinerja pasar, 

misal return saham ataupun volume perdagangan saham yang bertujuan melihat 

kinerja operasi perusahaan yang melakukan right issue melalui rasio keuangan.  

Penelitian yang dilakukan, membahas tentang pengaruh dilakukannya right 

issue terhadap kinerja keuangan. Kebanyakan peneliti terdahulu melakukan 

penelitian adalah untuk menguji pengaruh right issue terhadap kinerja saham, 

sehingga adanya ketidakkonsistenan antara peneliti-peneliti terdahulu, oleh sebab 

itu penelitian sekarang menarik untuk dilakukan. Teorinya perusahaan yang 
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melakukan right issue akan menambah kuat struktur modal perusahaan jika dana 

yang diperoleh tersebut dimanfaatkan secara benar. 

Perbandingan dengan penelitian terdahulu, penelitian saat sekarang berbeda: 

satu, perbedaan pada time series penelitian di mana penelitian ini menggunakan 

time series untuk right issue pada tahun 2013-2015 dan dua, untuk menilai 

perbedaan kinerja keuangan digunakan rasio profitabilitas yaitu dengan Return On 

Asset (ROA). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka perumusan masalah yang muncul ialah: 

a. Apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah penerbitan right issue 

pada perusahaan Investor33 dengan menggunakan rasio keuangan Return 

On Asset ? 

b. Bagaimana pengaruh right issue terhadap kinerja keuangan yang diukur 

dengan menggunakan Return On Asset ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalahnya, maka tujuan penelitian yang diambil adalah : 

a. Untuk menguji perbedaan antara sebelum dan sesudah penerbitan right 

issue yang terjadi pada perusahaan Investor33 dengan menggunakan Return 

On Asset  
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b. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengaruh right issue terhadap kinerja 

keuangan yang diukur dengan menggunakan Return On Asset 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti berharap dengan adanya penelitian terkait bagaimana pelaporan 

keuangan yang baik dan benar yang akan di teliti dengan objeknya yaitu perusahaan 

berkode saham investor33 agar peneliti setelah ini dapat meneliti juga lebih lanjut 

dari apa yang diteliti sekarang agar semakin bermanfaat dan mengetahui lebih 

dalam terkait right issues terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan maupun 

investor-investor lainnya yang dimana masih saja mengabaikan akan pentingnya 

kasus right issues terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 


