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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Indarsari (2008), tentang “Pengaruh Right 

Issue Terhadap Kinerja Keuangan : Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Go 

Publik Di Bursa Efek Jakarta Periode 1998-2000” yang mana proksi yang 

digunakan untuk menjelaskan right issue dalam penelitian ini adalah issue size dan 

issue price. Kedua variabel ini mencerminkan karakteristik right issue pada saat 

pengumuman dan merupakan informasi pasar saham yang relevan. Kinerja 

keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan return on assets (ROA). 

Penelitian ini menggunakan 11 perusahaan sebagai sampel. Sampel yang digunakan 

dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan 

issue-size dan issue-price sebagai proksi right issue tidak secara signifikan 

berpengaruh terhadap return on assets (ROA) sebagai proksi kinerja keuangan. 

Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Khajar (2010), tentang “Pengaruh 

Right Issue Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” menyimpulkan bahwa right 

issue yang dilakukan belum sepenuhnya memberikan hasil sebagaimana 

diharapkan. Dari rasio-rasio kinerja keuangan sample (CR, TDTA, NPM, ATO dan 

PER) pada dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah right issue, hanya dua rasio 

saja yaitu CR dan PER saja yang berbeda secara signifikan pada sebelum dan 

sesudah right issue. Padahal right issue cukup diperlukan untuk dapat 

meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan yang mengalami kekurangan modal. 
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Dalam penelitian Kurniawan dan Yasha (2017), tentang “Reaksi Pasar dan 

Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Pengumuman Right Issue 

Pada Perusahaan yang Melakukan Right Issue Di Bursa Efek Indonesia” 

menyatakan bahwa :  (1)  Tidak  terdapat abnormal  returnyang  signifikan  antara  

sebelum  dan sesudah pengumuman right issue; (2) Current ratio tidak berpengaruh 

signifikan antara  sebelum  dan  sesudah  pengumuman right  issue;  (3) Debt  to  

Equity Ratio berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

right issue; (4) Return  on  Investment tidak  berpengaruh  signifikan  antara  

sebelum  dan  sesudah pengumuman right issue; (5) Asset Turnover tidak 

berpengaruh signifikan antara sebelum  dan  sesudah  pengumuman right  issue;  

(6) Price  Earnings  Ratio tidak berpengaruh signifikan antara sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017), tentang “Analisis Kinerja 

Perusahaan Sebelum dan Setelah Pengumuman Right Issue Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013” menyatakan bahwa hasil dari 

penelitiannya dengan menggunakan uji beda variabel dummy menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio return on asset, return on 

equity, total assets turnover, dan sales growth. Hasil tersebut menunjukan bahwa 

tidak terdukung teori struktur modal yang menjelaskan bahwa penambahan saham 

baru seharusnya selalu mampu mewakili perkembangan struktur modal kearah yang 

optimal. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Rusdi dan Avianto (2019), tentang 

“Pengaruh Right Issue Terhadap Tingkat Keuntungan dan Likuiditas Saham Emiten 
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Di Bursa Efek Jakarta” menyatakan bahwa umumnya, ditemukan bahwa tidak ada 

return saham berbeda secara signifikan, baik sebelum, sesudah, atau diseluruh 

pengumuman right issue, ini berarti bahwa right issue tidak memiliki kandungan 

informasi. Tidak ada perubahan return saham, disebabkan oleh kemungkinan 

informasi orang dalam yang diterima oleh investor atau ada informasi lain yang 

lebih penting daripada pengumuman right issue. Tahun 2003-2007, kondisi Bursa 

Efek Jakarta tidak termasuk pasar semi efficiency. Akhirnya, bisa disimpulkan 

bahwa pengumuman right issue bukanlah kabar baik bagi investor, informasi right 

issue belum diterima bersama oleh investor. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Signalling Theory 

Menurut Irawan dan Gumanti (2010), signalling theory merupakan salah satu 

teori pilar dalam memahami manajemen keuangan. Secara umum, sinyal diartikan 

sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar 

(investor). Sinyal tersebut dapat berwujud berbagai bentuk, baik yang secara 

langsung dapat diamati maupun yang harus dilakukan penelaahan lebih mendalam 

untuk dapat mengetahuinya. Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, 

semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau 

pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, 

sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (information content) 

untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan.  
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Secara umum, teori sinyal berkaitan dengan pemahaman tentang bagaimana 

suatu sinyal sangat bernilai atau bermanfaat sementara sinyal yang lain tidak 

berguna. Teori sinyal mencermati bagaimana sinyal berkaitan dengan kualitas yang 

dicerminkan di dalamnya dan elemen-elemen apa saja dari sinyal atau komunitas 

sekitarnya yang membuat sinyal tersebut tetap meyakinkan dan menarik. Selain itu, 

teori ini juga mencermati apa yang akan terjadi jikalau sinyal yang diisyaratkan 

tidak sepenuhnya meyakinkan atau seberapa besar yang ketidakyakinan yang dapat 

ditoleransi sebelum sinyal tersebut menjadi tidak bermakna sama sekali. 

2. Right Issue 

Right issue adalah penawaran sekuritas baru kepada pemegang saham  lama 

dalam perusahaan untuk membeli saham baru tersebut pada harga tertentu dan pada 

waktu tertentu pula. Umumnya right issue dibatasi kepada pemegang saham lama, 

tetapi jika pemegang saham lama tersebut tidak mau membeli, maka dia dapat 

menjual right tersebut pada investor baru. Right issue ini juga merupakan salah satu 

jenis corporate action yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan 

penawaran umum terbatas atas saham baru yang dikeluarkan perusahaan kepada 

pemegang saham lama. Cara ini paling diminati perusahaan sebab untuk melakukan 

right issue perusahaan tidak perlu menanggung biaya penjamin emisi efek seperti 

halnya penawaran umum perdana. Dalam halnya tujuan perusahaan mengeluarkan 

right issue agar 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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 Umumnya perusahaan akan cenderung melakukan right issue sebab manfaat 

yang akan didapat lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan (Briaire dan 

Frijns, 2006). Perusahaan melakukan right issue dengan alasan untuk menghemat 

biaya jasa penjamin emisi dan untuk meningkatkan likuiditas saham sebab dengan 

melakukan right issue maka jumlah saham akan bertambah sehingga nantinya 

frekuensi perdagangan juga akan meningkat (Susanti, 2008). Investor berharap 

dengan dilakukannya right issue kinerja perusahaan akan membaik sebab ada dana 

baru yang akan masuk ke perusahaan akan tetapi hal ini 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 (Fahmi dan Saputra, 2011). Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang 

berkualitas terkait dengan keputusan investasi para investor sangat diperlukan di 

dalam pasar modal. 

3. Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu usaha formal yang 

dilaksanakan perusahaan untuk mengevaluasi efisien dan efektivitas dari aktivitas 

perusahaan yang telah dilaksanakan pada periode waktu tertentu. Menurut Fahmi 

(2012) menyatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan 

untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Prastowo dan Juliaty 

(2002) menyebutkan unsur dari kinerja keuangan perusahaan sebagai berikut : 
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Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran kinerja perusahaan 

disajikan pada laporan keuangan yang disebut laporan laba rugi, penghasilan bersih 

seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran lainnya. 

Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih ini adalah 

penghasilan (income) dan beban (expense).  

Penilaian Kinerja menurut Srimindarti (2006) adalah “penentuan efektivitas 

operasional, organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria 

yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik”. Ada dua macam kinerja, yakni 

kinerja opeasional dan kinerja keuangan. Kinerja operasional lebih ditekankan pada 

kepentingan internal perusahaan seperti kinerja cabang/divisi yang diukur dengan 

kecepatan dan kedisiplinan. Sedangkan kinerja keuangan lebih kepada evaluasi 

laporan keuangan perusahaan pada waktu dan jangka tertentu. Untuk mengetahui 

kinerja keuangan perusahaan maka secara umum perlu dilakukan analisis terhadap 

laporan keuangan : yang menurut (Brigham dan Houston, 2001) mencakup (1) 

pembandingan kinerja perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri yang 

sama dan (2) evaluasi kecenderungan posisi keuangan perusahaan sepanjang waktu. 

Laporan keuangan perusahaan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu 

tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu.  

Kesimpulan diatas menunjukan bahwa kinerja keuangan adalah usaha formal 

yang telah dilakukan oleh perusahaan yang dapat mengukur keberhasilan 

perusahaan dalam menghasilkan laba, sehingga dapat melihat prospek, 

pertumbuhan, dan potensi perkembangan baik perusahaan dengan mengandalkan 
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sumber daya yang ada. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil apabila telah 

mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. 

4. Kinerja Rasio Keuangan 

Menurut Tunggal (2010), rasio adalah satu angka yang dibandingkan dengan 

angka lain sebagai suatu hubungan. Sedangkan menurut Golin (2001), berpendapat 

bahwa rasio adalah suatu angka digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan 

dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase. Sedangkan keuangan 

adalah sesuatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan 

dan laporan keuangan. Jadi rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan 

dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka 

lainnya (Umbara, 2016). Analisa adalah suatu usaha dalam mengamati secara detail 

pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen 

pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut. Analisa 

juga bisa disebut sebagai proses untuk memecahkan sesuatu ke dalam bagian-

bagian yang lebih dalam dan menyatu satu dengan yang lainnya.  

Jadi analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang 

berhubungan dengan akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca, laporan laba 

rugi, dan laporan arus kas dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Analisis ini digunakan untuk  memberikan gambaran informasi 

mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dapat dijadikan sebagai 

pedoman dalam mengambil keputusan bisnis. 
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 Analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor 

dan manajemen. Investor menggunakan rasio keuangan untuk melihat apakah 

perusahaan itu investasinya bagus atau tidak. Dengan membandingkan rasio 

keuangan antar perusahaan dan antar industri, investor dapat menentukan investasi 

mana yang paling baik. Sedangkan manajemen menggunakan rasio keuangan untuk 

menentukan seberapa baik kinerja perusahaan untuk mengevaluasi kemana 

perusahaan dapat memperbaiki diri. Misalnya, jika perusahaan memiliki margin 

kotor yang rendah, manajer dapat mengevaluasi bagaimana meningkatkan margin 

kotor mereka. 

Jenis rasio keuangan salah satunya yaitu rasio profitabiitas. Menurut Sartono 

(2010), rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan 

demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis 

profitabilitas ini. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen 

suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 

pendapatan investasi. Initinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi 

perusahaan. 

Salah satu dari rasio profitabilitas yang terkait ialah Return on Assets (ROA). 

Menurut Sartono (2010) , ROA merupakan rasio keuangan perusahaan yang terkait 

dengan potensi keuntungan mengukur kekuatan perusahaan membuahkan 

keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan, aset dan juga modal saham 

spesifik. Return on Assets atau dalam bahasa Indonesia sering dikenal dengan 

Tingkat Pengembalian Aset adalah rasio profitabilitas yang menunjukan persentase 
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keuntungan (laba bersih) yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan 

keseluruhan sumber daya atau rata-rata jumlah aset. Dengan kata lain, Return on 

Assets atau sering dikenal dengan ROA adalah rasio yang mengukur seberapa 

efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba selama 

suatu periode. ROA digambarkan dalam persentase (%). 

      EBIT 

Return On Assets =             x 100% 

           Total Aktiva 

5. Laporan Keuangan 

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil replikasi dari sekian 

banyak transaksi uang yang terjadi dalam suatu perusahaan. Transaksi-transaksi 

dan peristiwa yang bersifat financial dicatat, digolongkan, dan diringkas dengan 

cara yang tepat dalam satuan uang dan kemudian diadakan penafsiran untuk 

berbagai tujuan. Menurut Subramanyam dan Wild (2010) laporan keuangan adalah 

“produk proses pelaporan keuangan yang diatur oleh standar dan aturan akuntansi, 

insentif manajer, serta mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan”. 

Menurut Indonesia (2009), adalah : Laporan Keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi 

neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan 

dalam berbagai cara, sebagai contoh, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus 

dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian 

integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi 

tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, sebagai contoh, informasi 



15 
 

 
 

keuangan segmen industri dan geografis serta perangkapan pengaruh perubahan 

harga. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Signalling Theory Dengan Rasio Keuangan 

Sebagian besar signalling theory erat kaitanya dengan ketersedian 

informasi. Sedangkan laporan keuangan dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan bagi para investor dan juga laporan keuangan 

merupakan bagian terpenting dari analisis fundamental perusahaan. 

Perusahaan yang telah go publik umumnya didasarkan pada analisis 

rasio keuangan untuk mempermudah interpretasi terhadap laporan 

keuangan yang telah disajikan oleh manajemen. Penggunaan teori signalling 

yang salah satu informasinya berupa ROA atau tingkat pengembalian 

terhadap aset ataupun juga berapa besar laba yang didapat dari aset yang 

digunakan. Dengan demikian jika ROAnya tinggi maka akan menjadi sinyal 

yang baik bagi para investor, dikarenakan jika ROA tinggi berarti 

menunjukkan kinerja keuangan perusahaan tersebut baik sehingga dapat 

menarik investor untuk menginvestasikan dananya yang berupa surat 

berharga atau saham. Permintaan saham yang banyak maka akan membuat 

harga saham meningkat. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek 

perusahaan baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut 

dan nilai perusahaan akan meningkat. 

 

https://www.jurnal.id/id/blog/2018/cara-menghitung-rasio-keuangan-untuk-menilai-kinerja-perusahaan
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2. Hubungan Right Issue Dengan Return On Asset 

Return on Asset biasanya sering digunakan oleh manajer dalam 

mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Lalu, Kinerja 

Perusahaan diukur antara laba bersih dengan total aktiva dengan tujuan 

pengembalian total aktiva setelah beban bunga dan pajak. Dikarenakan laba 

bersih mengukur keuntungan setelah dipotong beban bunga, maka 

profitabilitas terlihat jelas dari perusahaan sebagai fungsi struktur 

modalnya. Semakin tinggi ROA berarti perusahaan dapat membeli asset 

yang sama saat ini dan tingkat pengembalian yang tinggi dan sebaliknya. 

Untuk hubungan right issue dengan return on asset mesti berpengaruh dan 

pastinya mempunyai perbedaan, seperti dalam penelitian, Rusmilawati 

(2006) yang menunjukkan ROA cukup signifikan pada perusahaan setelah 

dilakukannya right issue dan begitu juga pada perusahaan issuer dan non-

issuer ROA juga berpengaruh signifikan yang artinya ada perbedaan yang 

terjadi. Yakobus et al. (2009) menunjukkan ROA memiliki perbedaan yang 

signifikan pada perusahaan setelah right issue. 

H : Terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerbitan 

right issue.  

D. Kerangka Pemikiran 

Keputusan dalam struktur modal pada perusahaan, dapat menggunakan 

modal sendiri atau pinjaman. Dalam mengambil keputusan, struktur modal ini 
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tidak hanya berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, akan tetapi juga 

dapat berpengaruh terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan. Salah satu 

keputusan struktur modal yang digunakan perusahaan biasanya dengan 

menawarkan right issue. 

Right issue merupakan keputusan struktur modal yang merupakan 

pembiayaan atau sumber dana jangka panjang yang digunakan untuk investasi 

agar mendapatkan keuntungan. Bila perusahaan gagal dalam mencocokan dana 

tersebut atau dana jangka panjang digunakan untuk jangka pendek ataupun 

sebaliknya maka akan membawa akibat fatal bagi perusahaan. Cara menilai 

kinerja keuangan perusahaan salah satunya dengan analisis rasio. Hal itu dapat 

dilakukan dengan cross sectional approach untuk mengetahui baik atau buruk 

operasi yang dilakukan perusahaan dibandingkan perusahaan lain, selain itu 

dengan time series approach untuk membandingkan rasio perusahaan saat ini 

dengan sebelumnya sehingga dapat diketahui perusahaan maju atau mundur 

(Brigham dan Houston, 2006).  

Analisis rasio keuangan sering digunakan, karena memberikan 

interpretasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang menjelaskan 

hubungan yang saling terkait antara variabel. Penelitian ini menggunakan rasio 

keuangan, yaitu: Return On Asset yang mana dapat mengukur rasio 

profitabilitas perusahaan terkait dengan keputusan perusahaan mengeluarkan 

right issue nya. Return on Asset adalah rasio antara laba bersih terhadap total 

aktiva yang mengukur tingkat pengembalian total aktiva setelah beban bunga 
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dan pajak (Brigham dan Houston, 2006). Apabila semakin tinggi ROA maka 

menunjukkan perusahaan dapat membeli asset yang sama saat ini dan tingkat 

pengembalian yang tinggi ataupun sebaliknya. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk tabel kerangka pemikiran 

pada penelitian ini adalah : 

Right Issues  

(X) 

 

 

 

 

 

 

Dibandingkan 

 

2013 2014 2015 2015 2014 2013 

Kinerja keuangan Sesudah 

Pengumuman (Return On Asset) 

(Y) 

 

Kinerja Keuangan Sebelum 

Pengumuman (Return On Asset) 

(Y) 

 


