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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Keuangan 

 Setiap perusahaan selalu membutuhkan dana dalam rangka memenuhi 

kebutuhan oprasi sehari-hari maupun untuk mengembangkan perusahaan. Kebutuhan 

dana tersebut berupa modal kerja maupun untuk pembelian aktiva tetap. Untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut, perusahaan harus mampu mencari sumber dana 

dengan komposisi yang menghasilkan beban biaya paling murah. 

 Manajemen keuangan merupakan salah satu dari sistem manajemen secara 

keseluruhan. Manajemen yang baik dan tepat akan mengarah pada pencapaian tujuan 

perusahaan/organisasi, sebaliknya kurang baiknya dalam manajemen keuangan akan 

mengakibatkan terganggunya operasi perusahaan secara keseluruhan dan akhirnya 

akan menghambat pencapaian tujuan perusahaan. 

 Selama perusahaan memiliki persediaan kas yang memadai, wilayah 

manajemen kas memerlukan perhatian khusus. Manajemen harus mencari sumber  

dana untuk menyesuaikan kas yang diperlukan tersebut. Tanggung jawab untuk 

manajemen kas di dalam perusahaan merupakan tanggung jawab manajemen 

keuangan. 

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan 

 Berdasarkan pada pengertian manajemen dan keuangan, dapat disimpulkan 

bahwa manajemen keuangan berperan penting dalam kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Manajemen keuangan merupakan aktifitas yang bergerak dalam 

pencairan sumber dana dan pengelolaan dana tersebut. 

 Kasmir (2010 : 6) menjelaskan bahwa definisi manajemen keuangan adalah 

sebagai berikut: 
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“Manajemen keuangan adalah segala aktfitas yang berhubungan dengan 

bagaimana memperoleh dana untuk membiayai usahanya, mengelola 

dana tersebut sehingga tujuan perusahaan tercapai, dan pengelolaan 

asset yang dimiliki secara efektif dan efesien”. 

Artinya bahwa Manajemen Keuangan juga disebut keuangan perusahaan, berfokus 

pada keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak dan jenis asset untuk 

memperoleh apa, bagaimana untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk 

membeli asset, dan bagaimana menjalankan perusahaan sehingga memaksimalkan 

nilai. Berdasarkan definisi diatas bahwa Manajemen Keuangan merupakan segala 

aktifitas yang berhubungan dengan biaya atau dana, investasi yang digunakan untuk 

membiayai keuangan sehingga tujuan perusahaan tercapai maksimal. 

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan   

 Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham 

atau pemilik. Kemakmuran para pemegang saham diperhatikan dalam wujud semakin 

tingginya harga saham, yang merupakan pencerminan dari keputusan-keputusan 

investasi, pendanaan dan kebijakan deviden. 

 Menurut Martono dan Harjito (2010) tujuan perusahaan ada tiga macam, 

yaitu : 

1. Mencapai atau memperoleh laba maksimal untuk kemakmuran pemilik 

perusahaan.  

2. Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

3. Mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab social 

perusahaan. 

2.1.3 Fungsi-fungsi Manajemen Keuangan 
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 Dalam kegiatan manajemen keuangan, banyak keputusan yang harus diambil 

oleh manajer keuangan an berbagai kegiatan yang harus dijalankannya. Karena hal itu 

menjadi penting ketika seorang manajer harus melakukan suatu keputusan yang 

berhubungan dengan fungsi manajemen. Menurut Martono dan Harjito (2010:4) 

terdapat tiga fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu: 

1. Keputusan Investasi (investasi Decision) keputusan investasi merupakan 

keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan. Keputusan 

investasi ini merupakan keputusan yang paling penting diantara ketiga fungsi 

yang ada. Hal ini dikarenakan keputusan investasi ini berpengaruh secara 

langsung terhadap rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk 

waktu yang akan datang. Rentabilitas investasi (return on investment) 

merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang dihasilkan 

dari suatu investasi. 

2. Keputusan Pendanaan (financing Decision)  

Keputusan pendanaan menitikberatkan pada dua hal. Pertama, keputusan 

mengenai penetapan sumber dana yang diperlukan untuk membiayai investasi. 

Sumber dana yang akan digunakan untuk membiayai investasi tersebut dapat 

berupa utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri. Kedua, 

penetapan tentang perimbangan pembelanjaan yang terbaik atau sering 

disebut dengan struktur modal optimum. Karena itu perlu ditetapkan apakah 

perusahaan akan menggunakan sumber dana eksternal yang berasal dari utang 

dengan menertibkan saham baru sehingga beban biaya modal yang 

ditanggung perusahaan akan lebih minimal. 

3. Keputusan Pengelolaan Asset (Asset Management Decision) 

Manajer keuangan bersama manajer lainnya dalam suatu perusahaan 

bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari asset-asset yang 

ada. Pengalokasian dana yang digunakan untuk pengadaan dan pembatasan 

asset menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Tanggung jawab tersebut 
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menuntut manajer keuangan untuk lebih memperhatikan pengelolaan aktiva 

lancar dari pada aktiva tetap.  

2.2 Pasar Modal 

2.2.1 Pengertian Pasar Modal 

 Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai 

instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk 

hutang ataupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public 

authorities, maupun perusahaan swasta. Dengan demikian pasar modal merupakan 

konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan. 

Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan, dalam melaksanakan fungsi 

ekonominya, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari 

perusahaan yang memiliki kelebihan dana kepada perusahaan yang membutuhkan 

dana. Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, pihak yang 

berkelebihan dana mengharapkan imbalan dari penyerahan dana tersebut. Dari sisi 

pihak yang meminjam dana tersedianya dana dari pihak luar memungkinkan mereka 

melakukan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari hasil operasi 

perusahaan (Husnan 2006:3). 

 Berikut terdapat beberapa pengertian pasar modal menurut beberapa ahli yang 

pada dasar nya tidak jauh berbeda satu sama lainnya. Pengertian pasar modal menurut 

Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar modal adalah: 

“Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan 

penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek.” 

Pengertian pasar modalmenurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/90 

tentang peraturan pasar modal adalah: 

“pengertian pasar modal secara umum adalah suatu system keuangan yang 

terorganisir, termasuk didalamnya adalah bank-bank konvensional dan semua 
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lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga 

yang beredar.” 

Kemudian Sunariyah (2011:4) bahwa: 

“Pasar modal adalah suatu system keuangan uang terorganisasi, 

termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga 

perantara dibidang keuangan, serta keseluruahan surat-surat berharga 

yang beredar” 

Menurut Sunariyah, (2011 : 4) bahwa: 

“Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar (tempat, beruapa 

gudang) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-

obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa 

perantara pedagang efek.” 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal 

merupakan pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur 

lebih dari satu tahun, termasuk didalamnya bank komersial dan semua lembaga 

perantara dibidang keuangan serta surat-surat berharga yang beredar. 

Bagi perusahaan, pasar modal menjadi sarana alternatif penghimpun dana 

yang menarik dibandingkan dengan meminjam kepada bank dimana pinjaman dari 

bank akan dikenakan bunga dan akan meningkatkan laba yang diperoleh, sedangkan 

bagian dividen sebagai pengganti biaya bunga tidak harus dibagikan itu dapat 

dirundingkan dengan para pemilik saham.  

2.2.2 Peranan dan Manfaat Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu Negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu Negara dengan Negara lainnya. Hamper 

semua Negara di dunia ini mempunyai pasar modal. Pasar modal mempunyai peranan 

penting bagi pembangunan ekonomi sebagai salah satu sumber pembiayaan eksternal 
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bagi dunia usaha. Selain itu juga merupakan wahana investasi bagi investor dalam 

maupun luar negeri.  

 Menurut Sunariah (2011 : 7), mengenai peranan pasar modal bagi suatu 

Negara yaitu: 

“ Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara 

yaitu sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan 

penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang 

diperjual-belikan. Pasar modal member kesempatan kepada para 

pemodal untuk menentukan hasil (return) yang diharapkan. Pasar modal 

member kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham 

yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Pasar modal adalah 

tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat 

berharga”. 

 

2.2.3 Fungsi Pasar Modal 

Secara umum, fungsi pasar modal adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha 

Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar 

modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-

perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. 

2. Sebagai sarana pemerataan pendapatan. 

Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan 

memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para 

pembelinya (pemiliknya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar 

modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. 

3. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. 

Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka 

produktivitas perusahaan akan meningkat. 
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4. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. 

Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya 

industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. 

5. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. 

Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan 

pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan 

meningkatkan pendapatan negara. 

6. Sebagai indikator perekonomian negara. 

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin 

meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai 

perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. 

 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pertemuan supply dan demand dana jangka 

panjang yang transferable. Keberhasilan pembentukan pasar modal dipengaruhi 

supply dan demand tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pasar modal adalah (Husnan, 2004 : 8-9) 

1. Supply Sekuritas 

Faktor ini menunjukkan banyaknya perusahaan yang bersedia 

menerbitkan sekuritas di pasar modal. 

2. Demand Sekuritas 

Faktor ini adalah terdapatnya anggota masyarakat yang memiliki 

jumlah dana cukup besar dan dipergunakan untuk membeli sekuritas-

sekuritas yang ditawarkan. 

3. Kondisi politik dan ekonomi 

Faktor ini yang akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand 

sekuritas. Kondisi stabilitas politik ini ikut membantu pertumbuhan 

ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi supply dan demand 

sekuritas. 
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2.2.5 Instrumen Keuangan yang di Pasarkan di Pasar Modal  

Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk utang 

maupun modal sendiri. Bentuk dari instrument keuangan tersebut dinamakan dengan 

surat berharga. Surat berharga atau sering juga disebut sekuritas merupakan secarik 

kertas yang menunjukan hak pemodal (yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut) 

untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisai yang menerbitkan 

sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut 

menjalankan haknya. 

Menurut Jogiyanto Hartono (2010:98) mendefnisiskan instrumen pasar 

modal adalah sebagai berikut : 

“Instrumen pasar modal pada prisipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan pasar modal diantaranya 

adalah saham biasa, saham preferent, obligasi, obligasi konversi, right 

issue, dan waran”. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat dijelakan instrument pasar modal sebagai 

berikut: 

1. Saham  

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu 

perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan 

dan aktiva perusahaan. 

Terdapat dua jenis saham, yaitu:  

a. Saham Biasa  

Saham biasa (Common stock) adalah yang paling dikenal masyarakat. 

Diantara emiten yang menerbitkan surat berharga, saham biasa juga 

merupakan sekuritas yang paling banyak digunakan untuk menarik 
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dana dari masyarakat. Secara sederhana, saham biasa adalah bukti 

tanda kepemilikan atas suatu perusahaan. Wujud saham adalah 

selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. 

Devidend yang diterima dalam pemilikan saham biasa ini jumlahnya 

tidak tetap, dan pemilik saham biasa mempunyai hak memilih (vote) 

dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 

b. Saham Preferen 

 merupakan saham yang akan menerima dividend dalam jumlah yang 

tetap. Biasanya pemiliknya tidak mempunyai hak dalam rapat umum 

pemegang saham (RUPS). 

2. Obligasi 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara 

pemberi pinjaman (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi pinjaman 

(emiten). Jadi surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan 

bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahana 

yang menerbitkan surat obligasi. Obligasi sudah lama dikenal di Pasar 

Modal Indonesia. Hanya saja, kalah populer dengan saham. Ini 

disebabkan, emiten obligasi kebanyakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN). 

3. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi sekilas tidak ada bedanya dengan obligasi biasa, 

misalnya memberikan kupon yang tetap, memiliki jatuh tempo dan 

memiliki nilai pari. Hanya saja obligasi konvesi memiliki keunikan, yaitu 

bisa ditukar dengan saham biasa. Pada obligasi konversi selalu memiliki 

persyaratan untuk melakukan konversi. 

4. Reksa dana 

Reksa dana (mutual fund) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa 

pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (disebut 
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manajer investasi), untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar 

uang atau pasar modal. Pada prinsipnya, investasi pada reksadana adalah 

melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang 

diperdagangkan di pasar modal atau pasar uang. 

5. Right Issue 

Right Issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang 

dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat 

untuk membelinya. Alat investasi ini merupakan produk turunan dari 

saham. Kebijaksanaan right issue merupakan upaya emiten untuk 

menambah saham yang beredar, guna menambah modal perusahaan. 

6. Waran 

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang 

sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga 

lain, misalnya obligasi atau saham. Waran diterbitkan dengan tujuan agar 

pemodal tertarik membeli obligasi atau saham yang diterbitkan emiten. 

 

2.3 Right Issue 

2.3.1 Pengertian Right Issue 

Right issue merupakan hak pembeli saham tambahan yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan cara memesan terlebih dahulu dengan harga yang telah ditentukan 

sebelumnya untuk tanggal tertentu (www.e-bursa.com yang diakses pada tanggal 

9/02/2015). Istilah right issuedi Indonesia dikenal pula dengan istilah Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu (HMETD), karena emiten mengeluarkan saham baru dalam 

rangka penambahan modal perusahaan dengan terlebih dahulu ditawarkan kepada 

pemegang saham saat ini. Dengan demikian, pemegang saham memiliki preemptive 

right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas saham-saham baru tersebut. 

Right issue diterjemahkan sebagai bukti right. Alat investasi merupakan 

produk turunan dari saham. Kebijakan right issue merupakan upaya emiten untuk 

menambah saham yang beredar, guna menambah modal perusahaan. Sebab, dengan 

http://www.e-bursa.com/
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pengeluaran saham baru tersebut, berarti pemodal harus mengeluarkan uang untuk 

membeli saham yang berasal dari right issue. Kemudian uang ini akan masuk ke 

modal perusahaan. 

Pada umumnya tujuan dilakukannya right issue adalah untuk menghimpun 

dana segar yang akan digunakan untuk ekspansi usaha, membayar pinjaman atau 

untuk modal kerja. Beberapa tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan porsi 

kepemilikan pemegang saham atau meningkatkan jumlah saham yang beredar. Jadi 

dengan adanya right issue, kapitalisasi pasar saham akan meningkat dalam jumlah 

yang lebih kecil dari pada presentase jumlah lembar saham yang beredar. Umumnya 

diharapkan penambahan jumlah lembar saham di pasar akan meningkatkan frekuensi 

perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain dapat meningkatkan likuiditas 

saham. 

Bagi investor, right issue berdampak positif kalau tidak berpengaruh terhadap 

harga saham. Sebaliknya, berdampak negatif kalau menyebabkan menurunnya harga. 

Secara umum, dampak right issue bisa dirasakan oleh semua pemodal. Right 

issue merupakan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh 

emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. 

Investor boleh mengabaikan haknya dengan konsekuensi berkurangnya kepemilikan 

saham atas emiten tersebut. Hal ini, karena pada dasarnya perusahaan menawarkan 

right sama dengan mengeluarkan saham baru. Akibatnya akan mempengaruhi 

presentase kepemilikan bila tidak membeli secara proporsional. Menurut Fahmi 

(2012 : 116) right issue adalah: 

” Pemberian hak pemegang saham lama untuk memesan terlebih dahulu 

saham emiten yang akan dijual dengan harga nominal tertentu. Biasanya 

hal tersebut dimaksudkan emiten untuk menambah keterbatasan modal 

perusahaan”. 
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Right menurut Fakruddin (2008 : 172), adalah: 

” Efek yang diberikan kepada pemegang saham saat ini untuk memeiliki 

terlebih dahulu saham baru yang dikeuarkan”. 

Issue menurut Fakruddin (2008 : 172), adalah: 

 ”Penerbitan saham/ obligasi suatu perusahaan pada waktu tertentu”. 

Sedangkan right issue menurut Fakruddin (2008 : 172) adalah: 

” Salah satu cara yang ditempuh emiten untuk menambah modalyaitu 

dengan cara mengeluarkan saham baru. Dalam right issue, perseroan 

menawarkan hak (right) kepada pemegang saham yang ada untuk 

mendapatkan saham baru yang tentu saja menyetor modal dengan ratio 

tertentu”. 

Berdasarkan pengertian di atas, investor lama memiliki preventive right atau  

hak membeli efek terlebih dahulu agar dapat mempertahankan proporsi 

kepemilikannya diperusahaan tersebut. Karena merupakan hak, maka investor tidak 

terikat untuk membelinya, yang artinya apabila investor tidak mau menggunakan 

haknya, maka dia dapat menjual right tersebut. Untuk mendapatkan saham tersebut 

pemegang saham harus melakukan right pada tingkat harga yang telah ditentukan. 

Menurut Husnan (2009 : 42) 

 ” Agar pemegang saham lama berniat untuk membeli saham baru 

tersebut, perusahaan akan menawarkan saham baru tersebut dengan 

harga yang (jauh) lebih murah dari harga saham saat ini”. 

Tujuan dari right issue yang paling utama adalah untuk tidak merubah porsi 

kepemilikan saham lama dan menekan biaya emisi. Untuk itu, right ditawarkan 

terlebih dahulu kepada pemegang saham saat ini dengan harga yang murah untuk 

menjaga porsi kepemilikan sahamnya pada perusahaan. 

2.3.2 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Sebelum Melakukan Right Issue  

 Right issue merupakan salah satu sumber dana proses yang lebih mudah dan 

cepat bila dibandingkan dengan diperoleh dan sumber lain, sehingga banyak 
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perusahaan lebih memilih untuk melakukan right issue dalam memperoleh dana 

segar. Namun sebelumnya perusahaan harus memperhatikan beberapa faktorsebelum 

perusahaan akan melakukan perdagangan right issue. Menurut Ross, Westerfield 

dan Jordan (2008 : 535) terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan sebelum melakukan right issue, yaitu: 

1. Tingkat harga saham yang akan ditawarkan (the subscription price). Tingkat 

harga saham ini berkaitan dengan perkiraan seberapa besar harga yang akan 

dibayar oleh pemegang lama untuk membeli saham baru yang ditawarkan. 

Biasanya harga saham yang ditawarkan lebih rendah dibandingkan dengan 

harga pasar saham pada saat itu, dengan tujuan agar pemegang saham lama 

yang rasional bersedia membeli saham tersebut. 

2. Jumlah kupon (right) yang diperlukan untuk membeli saham baru yang 

perbandingan jumlah saham yang beredar (saham lama) dengan jumlah saham 

ditawarkan 30 juta lembar, sementara jumlah saham lama sebanyak 100 juta 

lembar saham. Penawaran jumlah kupon (right) yang akan digunakan untuk 

membeli saham baru adalah 100 juta lembar saham. Sehingga kupon (right) 

adalah 5 lembar kupon. 

  

2.3.3 Hak Preemptive (Preemptive right) 

Hak preemptive (preemptive right) merupakan hak untuk mendapatkan 

presentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar 

saham. Menurut Jogiyanto (2010 : 73) bahwa : 

” Hak preemptive merupakan hak untuk mendapatkan presentasi 

pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar 

saham. Jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka 

jumlah saham yang beredar akan lebih banyak dan akibatnya presentase 

kepemilikan pemegang saham lama akan menurun”. 
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Artinya bahwa preemptive right adalah hak istimewa bagi pemegang saham 

untuk mempertahankan proporsi kepemilikan perusahaan mereka dengan membeli 

secara proporsional dari setiap emisi baru dari saham biasa atau efek konversi 

menjadi saham biasa. 

Selain itu hak preemptive dapat dikatakan sebagai hak terlebih dahulu untuk 

membeli saham pada perusahaan yang bersangkutan sebelum dibeli oleh investor 

baru. Oleh karena itu, pemegang saham mempunyai hak untuk mempertahankan 

proporsi pemilikan perusahaan. Hal itu biasanya disebut dengan bukti right atau bukti 

hak memesan saham terlebih dahulu. Pemegang saham perusahaan diberi rincian 

tentang saham baru sebelum mereka memutuskan untuk melakukan investasi. Dari 

segi lain, hak pemegang saham diperbolehkan untuk menjual beberapa saham baru 

kepada masyarakat. Hal tersebut hanya berlaku setelah pemegang saham biasa tidak 

menggunakan haknya membeli saham terlebih dahulu. 

Hak preemptive  ini mempunyai dua tujuan. Tujuan yang pertama adalah 

untuk melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama. Tujun kedua adalah untuk 

melindungi hak kontrol dari pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Pada saat 

perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar 

akan lebih banyak dan akibatnya presentase kepemilikan pemegang saham yang lama 

akan turun. Maka hak preemptive memberi prioritas kepada pemegang saham lam 

untuk membeli tambahan saham baru, sehingga presentase pemiliknya tidak berubah. 

Menurut Anoraga dan Pakarti (2006)  terdapat beberapa dampak jika 

pemegang saham tidak menggunakan preemptive right , yaitu: 

1. Dilusi  (berkurangnya proporsi pemilikan pemegang saham yang tidak 

menggunakan haknya) 

2. Mengurangi ROI (return on investemen) dengan bertambahnya saham 

yang beredar. 

3. Mengecilnya DPS (Right issue Per Share) karena harus dibagikan kepada 

pemegang saham. 
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2.3.4 Tujuan Right Issue 

Right issue terkait erat dengan preemptive right (hak yang dimiliki pemegang 

saham untuk mempertahankan presentase kepemilikannya). Dengan dilakukannya 

right issue  maka akan terjadi penambahan saham baru yang akan menyebabkan 

adanya dilusi kepemilikan saham jika pemegang saham lama tidak menggunakan 

haknya.  

Sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang hak 

memesan Efek terlebih dahulu khususnya butir 2, disebutkan bahwa: 

”apabila suatu perusahaan telah melakukan penawaran umum saham 

perusahaan yang telah melakukan penawaran umum saham atau 

perusahaan publik untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui 

penerbitan waran atau efek konversi, maka setiap pemegang saham 

harus diberi hak memesan efek terlebih dahulu sebanding dengan 

presentase pemilikan mereka”. 

Secara umum right issue ditujukan untuk memperkuat pemodalan suatu 

perusahaan. Dana yang dihasilkan dari right issue  dapat digunakan untuk berbagai 

tujuan, misalnya melakukan ekspensi usaha, melunasi pembayaran hutang atau 

akuisisi internal, memperbesar modal disetor dan memperbaiki struktur modal 

perusahaan. Selain itu right issue berguna untuk mengatasi kesulitan likuiditas 

maupun solvabilitas. 

Menurut Husnan (2002 :424), tujuan perusahaan melakukan right issue  

adalah: 

” Perusahaan melakukan right issue  seringkali adalah untuk menghemat 

biaya emisi, dan juga untuk menambah jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan. Umumnya diharapkan dengan penambahan jumlah 

lembar saham dibursa akan meningkatkan frekuensi perdagangan 

saham tersebut atau dengan istilah lain meningkatkan likuiditas saham”. 

Kemudian munurut Martono dan Harjito (2010 :371), menjelaskan tujuan 

right issue adalah: 
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1. Agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas 

perusahaan. 

2. Untuk mencegah penurunan kekayaan pemilik saham. 

Right issue merupakan salah satu sumber pendanaan yang banyak 

dilakukan perusahaan, dikarenakan right issue merupakan alternatif 

pendanaan dengan proses yang lebih mudah dan cepat bila dibandingkan 

dengan perolehan dana dari sumber lain. Oleh karena itu, right issue  

merupakan salah satu solusi terbaik untuk memperoleh dana yang 

dibutuhkan perusahaan. 

 

2.3.5 Kelebihan dan Kekurangan Right Issue 

Right issue  atau penerbitan saham baru oleh emiten, merupakan aksi 

korporasi yang biasanya kurang disukai oleh investor, karena alasan yang simpel 

yaitu akan menyebabkan saham dari emiten yang bersangkutan terdilusi. Karena 

nilainya terdilusi, maka bisanya harganya turun. Namun dilusi akan terjadi jika hak 

yang dimiliki pemegang saham lama tidak digunakan untuk membeli tambahan 

saham baru tersebut. Pada dasarnya right issue  tidak selalu memberikan sinyal 

negatif bagi investor. Right issue  memiliki beberapa kelebihan baik bagi perusahaan 

maupun investor. 

Menurut Ross, Westerfield dan Jordan (2008 : 534) right issue memiliki 

beberapa kelebihan bila dibandingkan dengan penawaran umum biasa, yaitu: 

1. Biaya right issue  lebih murah dibandingkan dengan penawaran umum 

karena perusahaan tidak menggunakan jasa emisi (underwriter) 

2. Pemegang saham lama dapat mempertahankan proporsi kepemilikan 

sahamnya diperusahaan. 

3. Pemegang saham lama diprioritaskan dalam pembelian saham baru. 

4. Saham biasa menjadi lebih likuid karena jumlahnya menjadi lebih banyak 

dan dapat meningkatkan frekuensi perdagangan saham. 
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Selanjutnya menurut Aini  (yang dikutip oleh Cahyawati 2012) adapun 

keuntungan dilakukannya right issue adalah: 

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan. 

2. Tidak memerlukan prosedur dan aturan yang ketat seperti halnya dengan 

penawaran umum perdana atau go public. 

3. Right issue dapat dikombinasikan dengan derivatif efek lainnya, seperti 

waran dan convertible stock. 

Dan kelemahan dari right issue menurut Aini (yang dikutip oleh Cahyawati 

2012) adalah: 

1. Belum ada peraturan mengenai right issue.  

2. Adanya perubahan harga saham setelah dilakukan right issue. 

3. Adanya dilusi yaitu pengurangan presentasi kepemilikan dari pemegang 

saham lama jika tidak memanfaatkan right issue tersebut.  

 

2.4 Penilaian Kinerja Keuangan  

2.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah dengan menilai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat menjadi 

ukuran keberhasilan suatu perusahaan selama periode tertentu, karena kinerja 

merupakan cerimanan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. Kinerja keuangan tidak hanya dapat diukur dengan 

menggunakan rasio namun alat ukur lainnya. 

 Istilah kinerja atau performance seringkali dikaitkan dengan kondisi keuangan 

perusahaan. Kondisi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan dapat diketahui dengan 

melakukan analisis pada laporan keuangan perusahaan. Dengan diketahuinya kinerja 

keuangan dapat bermanfaat bagi seorang manajer dalam membuat dan mengambil 

keputusan keuangan yang lebih tepat untuk meningkatkan kondisi perusahaan. Dan 

bagi investor dapat mengetahui apakah perusahaan tersebut memenuhi harapan dalam 

menghasilkan keuntungan. 
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 Menurut Habib (2008:91) kinerja keuangan adalah: 

” Suatu hasil yang dicapai oleh perusahaan atas berbagai aktivitas yang 

dilakukan dalam menggunakan sumber keuangan yang tersedia dan 

dapat dilihat dari lapora keuangan dan analisis rasio keuangan”. 

Menurut Siegel dan Ramanauskas-marconi dalam Mulyadi (2004 : 415), 

mengatakan : 

” Pengertian dari penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik 

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan 

karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya”. 

 Suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, 

sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Kinerja 

keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai perusahaan dalam satu 

periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan suatu perusahaan tertentu 

(Sugiyarso dan Winarni, 2006:111). Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan 

prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi 

perusahaan. Dengan demikian kinerja merupakan hal penting yang harus diperhatikan 

oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja merupakan cerminan dari 

kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber dayanya. 

 

 2.4.2  Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan  

 Penilaian kinerja keuangan perusahaan didasarkan pada data keuangan yang 

dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku 

umum. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dimasa lalu sering kali 

dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi posisi dan kinerja di masa depan. Adapun 

tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2002:31) adalah: 
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1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih. 

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

mmenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi baik 

kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. 

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan 

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga 

atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat 

pada waktunya serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada 

para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan. 

Berdasarkan tujuan diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja 

keuangan perusahaan berguna untuk mengevaluasi sumber-suber yang dimiliki 

perusahaan. Dengan demikian diharapkan manajer dapat mengetahui kelemehan 

ataupun kelebihan perusahaan ditinjau dari sektor keuangannya. Sehingga manajer 

dapat mengambil keputusan-keputusan ataupun kebijakan –kebijakan dengan tepat 

berkenaan dengan kondisi keuangan perusahaan yang dipimpinnya.   

2.4.3 Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

 Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil proses akuntansi yang 

dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau 

aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau 

aktivitas perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan memegang peranan yang 

luas dan mempunyai suatu posisi yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 
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Menurut Fahmi (2012:22) mengenai definisi laporan keuangan, yaitu: 

” Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan 

kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu 

informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan”. 

Sedangkan menurut Sumarsan (2013 : 35) mengatakan bahwa: 

” Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari siklus akuntansi yang 

memberikan gambarakan keuangan tentang suatu perusahaan yang 

secara periodik disusun oleh manajemen perusahaan”. 

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan, fungsi dan tujuan laporan keuangan 

sangat penting bagi perusahaan. Dimana fungsi dari laporan keuangan bagi pihak 

eksternal untuk mengetahui kinerja perusahaan dan posisi keuangan mendapatkan 

informasi mengenai kondisi perusahaan seperti para manajer untuk mengetahui 

pencapaian kinerja perusahaan sehingga para pihak manajemen dapat mengambil 

keputusan untuk oprasional perusahaan. 

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran 

atau tolak ukur tertentu. Biasanya suatu ukuran yang sering digunakan adalah analisis 

financial ratio.  Namun rasio-rasio tersebut memiliki kelemahan yaitu rasio-rasio 

tersebut hanya akan memiliki tingkat resiko hampir sama serta terdapat analisis trend 

dari setiap rasio pada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu jika hanya mengandalkan 

rasio keuangan, investor tidak dapat mengetahui tingkat pengembalian sebenarnya 

yang dihasilkan perusahaan atas modal yang ditanamkan dalam perusahaan. 

Karenanya dikembangkanlah suatu metode yang dapat menginformasikan besarnya 

tingkat pengembalian tersebut, yaitu metode Economic Value Added (EVA). Dalam 

penelitian ini kinerja keuangan akan diukur melalui Economic Value Added (EVA). 
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2.5 Economic Value Added (EVA) 

2.5.1  Pengertian Economic Value Added (EVA) 

 Economic Value Added (EVA) merupakan satu konsep ukuran kinerja 

keuangan yang dikemukakan pertama kali pada awal tahun 1989 oleh Joel Stern dan 

Bennet Stewart yang dikutip oleh Sumarsan (2013 : 131). Nilai tambah Ekonomi 

(Economic Value Added) memfokuskan pada efektivitas manajerial dalam satu tahun 

tertentu. EVA memberikan tolak ukur bagi perusahaan yang memberikan nilai 

tambah kepada pemegang saham. Metode Ekonomic Value Added bertujuan untuk 

mengukur kinerja investasi suatu perusahaan dan sekaligus memperhatikan 

kepentingan dan harapan penyandang dana yaitu kreditur dan pemegang saham. 

Dengan metode EVA akan diperoleh perhitungan ekonomis yang aktual karena EVA 

dihitung berdasarkan modal tertimbang.  

Menurut Sumarsan (2013:131) mengatakan bahwa : 

” Economic Value Added (EVA) merupakan ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan nilai tambah (value added) 

perusahaan”.  

Selain itu menurut Hanafi (2012 : 52) bahwa  

” Economic Value Added  merupakan ukuran kinerja yang 

menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai 

tambah tersebut”. 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa EVA 

merupakan metode penilaian yang baik untuk menilai kinerja perusahaan. Hal ini 

akan membantu manajer perusahaan untuk bisa memaksimalkan nilai pemegang 

saham dan menilai apakah investasi tersebut sesuai dengan yang diharapkan investor. 

 

2.5.2 Perhitungan Economic Value Added (EVA)  

 Penggunaan penilaian metode EVA selain untuk mengukur kinerja keuangan 

juga dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham akan investasi. Dengan 
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metode EVA akan diperoleh perhitungan ekonomis yang aktual karena EVA dihitung 

berdasarkan biaya modal rata-rata tertimbang. 

 Menurut Husnan dan Enny (2006 : 66) untuk mengetahui besarnya EVA 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut: 

EVA = NOPAT- Capital Change 

Dimana : 

NOPAT   = Laba operasi setelah pajak (Net Operating After Tax) 

Capital Change  = WACC x Invested Capital  

WACC = Biaya ekuitas rata-rata tertimbang (Weight Average 

Cost of Capital) 

Invested Capital  = Besarnya capital yang diinvestasikan dalam aktivitas 

operasional dan nonoperasional perusahaan. 

Berdasarkan persamaan diatas, EVA dapat diperoleh dari selisih laba operasi 

setelah pajak dengan beban modal (Capital Change). EVA memperhitungkan biaya 

modal. Biaya modal (cost of capital) merupakan konsep yang sangat penting dalam 

pembelanjaan perusahaan. Konsep ini dimaksudkan untuk dapat menentukan 

besarnya biaya yang secara riil harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh 

dana. Dalam pendekatan EVA tidak hanya melihat tingkat pengembalian investasi 

namun juga mempertimbangkan tingkat risiko perusahaan. Semakin tinggi risiko 

yang dihadapi, semakin tinggi pula tingkat pengembalian investasi yang dilakukan.  

Menurut Sumarsan (2013 : 132), hasil dari perhitungan Economic Value 

Added (EVA) dapat diartikan sebagai berikut: 

1. EVA > 0, berarti telah terjadi nilai tambah ekonomis (Economic Value 

Added) dalam perusahaan. Jika semakin besar EVA yang dihasilkan maka 

harapan para investor dapat terpenuhi dengan baik, yaitu mendapatkan 

pengembalian investasi yang sama atau lebih dari yang diinvestasikan. 

Pada posisi ini menunjukan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan laba 

yang lebih tinggi dan menciptakan nila (value creation) bagi pemilik 

modal dengan kinerja keuangan yang baik.  
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2. Eva < 0, perusahaan belum berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis, 

karena laba bersih oprasional tidak dapat memenuhi harapan investor, 

yaitu investor tidak mendapatkan pengembalian yang sebanding dengan 

investasi yang ditanamkan. Sehingga dengan EVA < 0 mengindikasikan 

laba oprasional perusahaan kecil dan kinerja keuangan perusahaan tidak 

baik. 

3. EVA = 0, menunjukan posisi impas yang berarti perusahaan hanya 

mampu menghasilkan laba yang cukup untuk memenuhi kewajiban pada 

investor maupun kreditor. 

Berdasarkan penjelasan mengenai perhitungan dari EVA maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila tingkat investasi yang dihasilkan lebih besar maka akan 

menghasilkan EVA positif yang berarti suatu keadaan dimana perusahaan berhasil 

menciptakan nilai bagi pemilik modal. Demikian juga sebaliknya, jika tingkat 

pengembalian yang dihasilkan perusahaan lebih kecil maka akan menghasilkan EVA 

negatif sehingga nialai perusahaan berkurang. 

2.5.3 Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

 Net Operating Profit After Tax merupakan perhitungan laba setelah pajak 

penghasilan. Laba setelah pajak penghasilan adalah laba bersih yang diperoleh dari 

operasional perusahaan setelah dikurangi pajak penghasilan. 

 Menurut Sartono (2001:100) menjelaskan bahwa : 

” Net Operating Profit After Tax (NOPAT) merupakan perhitungan laba 

setelah pajak penghasilan. Laba setelah pajak penghasilan adalah laba 

bersih yang diperoleh dai operasional perusahaan tersebut tidak 

memiliki aset finansial”. 

NOPAT dihitung dengan rumus : 

NOPAT = EBIT (1-Tax) 
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Dimana : 

NOPAT = Net Operating Profit After Tax 

EBIT   = Earning Before Interest and Tax 

Tax  = Pajak 

2.5.4 Weight Average Cost of Capital (WACC)   

 Weight Average Cost of Capital adalah rata-rata tertimbang dari seluruh 

komponen modal. Komponen modal yang dimaksud adalah: saham biasa, saham 

preferen, hutang dan laba ditahan. Seluruh komponen modal yang dilakukan oleh 

penanam modal berharap untuk mendapatkan pengembalian (return) dari investasi 

mereka. Menurut Pradhono dan Christiawan (2004) adapun perhitungan nilai WACC 

dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

WACC =               

Dimana : 

Wd = Bobot untuk utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd = Biaya utang setelah pajak yaitu Kd = Kb(1-T) 

We = Bobot ekuitas dalam struktur modal 

Ke = Biaya modal ekuitas, menurut Handoko (2008) Ke = 
 

     
        

2.5.5 Invested Capital  

Invested Capital merupakan pinjaman jangka pendek ditambah dengan 

pinjaman jangka panjang ditambah ekuitas pemegang saham atau total hutang dengan 

ekuitas dikurangi dengan pinjaman jangka panjang tanpa bunga. Menurut Young dan 

O’Byrne (dikutip oleh Voni 2015) modal yang diinvestasikan sama dengan jumlah 
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ekuitas pemegang saham, seluruh utang jangka pendek dan jangka panjang lainnya. 

Invested Capital dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Invested Capital = Total Hutang dan Ekuitas- Hutang jangka pendek 

2.5.6 Faktor-Faktor Mempengaruhi Economic Value Added 

Economic Value Added bertujuan untuk mengukur kinerja investasi suatu 

perusahaan sekaligus memperhatikan kepentingan dan harapan pemegang saham. 

EVA sama dengan Net Operating Profit After Tax (NOPAT) dikurangi dengan 

Capital Change. Capital Changes merupakan perhitungan dari biaya modal (WACC) 

dan modal yang diinvestasikan sama dengan jumlah ekuitas pemegang saham 

(Invested Capital). 

NOPAT diperoleh dari perhitungan laba operasi perusahaan setelah dikurangi 

pajak. Biaya modal sama dengan modal yang diinvestasikan oleh perusahaan 

dikalikan rata-rata tertimbang dari biaya modal. Biaya modal bisa didefinisikan 

sebagai tingkat keuntungan yang diharapkan atau tingkat yang diisyaratkan. Dalam 

biaya modal terdapat pengaruh yang dapat mengakibatkan perubahan biaya modal. 

Menurut Hanafi (2012: 289), perubahan kondisi perusahaan dilingkungannya selalu 

berubah dapat mengakibatkan perubahan biaya modal, misalnya inflasi yang berubah 

mengakibatkan kenaikan tingkat keuntungan yang diisyaratkan secara umum. 

Kemudian perubahan risiko (misal semakin tinggi, terjadi jika kondisi ekonomi 

memburuk) mengakibatkan premi risiko meningkat sedangkan Invested Capital dapat 

digunakan untuk membiayai usahanya yang terdiri dari hutang dan aset modal 

sendiri. 

Dalam penjelasan diatas, sangat berkaitan dengan perhitungan dari EVA dan 

akan berdampak pada nilai pemegang saham, jika hasil yang didapatkan positif maka 

laba operasi setelah pajak melebihi biaya modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan 

laba tersebut dan tindakan manajemen menambah nilai pemegang saham. 
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2.5.7 Kelebihan dan Kekurangan EVA 

EVA merupakan estimasi laba perusahaan sebenarnya sehingga EVA dapat 

dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi 

yang dilakukan. Menurut Sumarsan (2013 : 133) beberapa keunggulan yang dimiliki 

EVA adalah : 

1. EVA mudah dihiting dan mudah dipahami. 

2. EVA menggambarkan arus kas perusahaan yang sebenarnya 

memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan mengikutsertakan 

beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. 

3. EVA mengurangi terjadinya kesalahan dalam pengambilan kesimpulan 

atas kondisi keuangan yang sesungguhnya. 

4. EVA membantu para penyandang dana untuk mendapatkan penghasilan 

yang maksimal. 

5. Penilaian kinerja dengan menggunakan pendekatan EVA menyebabkan 

perhatian manajemen sesuai dengan keputusan pemegang saham sehingga 

para manajer akan berpikir dan bertindak untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

6. Metode EVA memiliki arti sekaligus dihitung secara mandiri tanpa 

memerlukan data pembanding. 

Disamping keunggulan yang dimiliki, EVA juga mempunyai keterbatasan 

seperti yang dikemukakan oleh Sumarsan (2013 : 134) sebagai berikut: 

1. Metode EVA adalah sulit untuk menghitung biaya modal, membutuhkan 

sumber daya (waktu, tenaga) yang besar untuk mendasarkan penghitungan 

biaya modal. 

2. Perhitungan EVA memerlukan estimasi atas biaya modal dan estimasi ini 

sulit dilakukan untuk perusahaan yang belum go public, dengan 

menggunakan estimasi tersebut dapat menyebabkan kesalahan dalam 

perhitungan biaya modal. 
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3. EVA sulit diterapkan pada perusahaan yang beroprasi pada negara yang 

kondisi perekonomian tidak stabil dengan tingkat suku bunga yang 

berfluktuasi. 

4. EVA hanya mengukur hasil akhir dan tidak mengukur aktivitas sehingga 

nilai suatu perusahaan merupakan akumulasi EVA selama umur 

perusahaan tersebut . 

5. Masih banyak perusahaan yang mengukur kinerja investasi perusahaan 

yang bersifat jangka pendek sehingga selalu metode EVA bukan menjadi 

pengukuran kinerja investasi. 

6. Eva adalah ukuran kinerja investasi berdasarkan pada peristiwa yang 

sudah terjadi. 

 

2.6 Kinerja Saham 

2.6.1 Pengertian Kinerja Saham 

  Kinerja saham merupakan salah satu bagian dari penilaian kinerja perusahaan 

dengan menggunakan nilai pasar saham yang beredar dipasar modal (Sulistyanto, 

dikutip oleh Simanullang, 2013). Sementara itu Fabozzy (dikutip oleh Prabandari, 

2010) menyatakan bahwa kinerja saham dapat diukur menggunakan tingkat 

pengembalian (return) saham. Hartono (dikutip oleh Simanullang 2013) menyatakan 

bahwa return saham adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi. 

 

2.6.2 Return Saham 

 Setiap investor termotivasi untuk melakukan investasi salah satunya dengan 

melalui pembelian saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan 

pengembalian investasi yang sesuai dengan yang diharapkan . Keuntungan yang 

diharapakan dapat berupa dividend dan capital gain. Ini merupakan return saham 

yang akan diterima oleh investor.  
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 Menurut Fahmi (2012 : 189) bahwa: 

 ” Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu 

dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukannya”.  

Sedangkan  menurut Jogiyanto (2010 : 205) mengatakan bahwa: 

 ” Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasi yang sudah terjadi atau return ekspektasi yang 

belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang”.  

Berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan mengenai return, maka dapat 

disimpulkan return saham merupakan hasil keuntungan yang diperoleh oleh investor 

dalam melakukan investasi untuk suatu periode tertentu, terdiri dari capital gain 

(loss) dan yield. 

 

2.6.3 Jenis – Jenis Return Saham 

 Return merupakan hasil keuntungan yang diperoleh seorang investor dalam 

berinvestasi. Investor melakukan investasi dalam bentuk saham akan selalu 

memperhitungkan hasil atau saham (return) yang dimilikinya. Menurut Jogiyanto 

(2010 : 205) return saham dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, return realisasi 

dan return ekspektasi. 

1. Return realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return realisasi dihitung 

menggunakan data historis. Return realisasi penting karena digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. 

2. Return ekspektasi adalah return yang diharapkan akan diperoleh investor 

dimasa mendatang dan sifatnya belum terjadi. 

 

2.3.4 Mengukur Return Saham 

Return saham dapat diartikan pendapatan yang diperoleh seorang investor 

sebagai hasil dari investasi dalam perusahaan tersebut. Return merupakan hasil yang 

diperoleh dari investasi saham terdiri dari capital gain (loss) dan yield  menurut 

Jogiyanto (2010:206), capital gain atau capital loss merupakan selisih dari harga 
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investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu sedangkan yield merupakan 

presentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari 

suatu investasi. 

Berdasarkan penjelasan mengenai return, bahwa return saham merupakan 

hasil yang diperoleh dari investasi dengan cara menghitung selisih harga saham 

periode berjalan dengan periode sebelumnya (capital gain / capital loss). Menurut 

Jogiyanto (2010:206),  capital gain / capital loss dapat ditulis dengan rumus: 

Ri,t = 
         

    
 atau Ri,t = 

             

    
 

Dimana : 

Ri,t = Return saham i untuk periode t 

    = Price, harga investasi sekarang  

      = Price, harga investasi periode lalu 

Dt = Dividen Periodik 

 

Berdasarkan perhitungan diatas menjelaskan jika harga investasi sekarang (  ) 

lebih tinggi dari harga investasi periode lalu (    ), ini berarti terjadi keuntungan 

modal (capital gain), sebaliknya terjadi kerugian modal (capital loss) 

 

2.6.5 Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Return saham  

Pergerakan fluktuasi harga saham dari suatu perusahaan akan mempengaruhi 

kebijakan dalam mengambil keputusan investasi bagi seorang investor. Harga saham 

yang berfluktuasi tersebut akan mempengaruhi return saham perusahaan. Jika 

semakin tinggi harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh 

investor. Pergerakan berubahnya harga saham tersebut juga dapat disebabkan karena 

kondisi dan situasi baik dalam lingkup perusahaan maupun diluar lingkup 

perusahaan. 

Menurut Fahmi (2013:87) ada beberapa kondisi dan situasi yang menentukan 

suatu saham itu akan mengalami fluktuasi, yaitu: 
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1. Kondisi mikro dan makro ekonomi  

2. Kebijakan perusahaan dalam memutuskan untuk ekspansi (perluasan 

usaha) 

3. Pergantian direksi secara tiba-tiba  

4. Adanya direksi atau pihak komisaris perusahaan yang terlibat tindak 

pidana an kasusnya sudah masuk ke pengadilan  

5. Kinerja perusahaan yang terus mengalami penurunan dalam setiap 

waktunya 

6. Risiko sistematis, yaitu suatu bentuk risiko yang terjadi secara menyeluruh 

dan telah ikut menyebabkan perusahaan ikut terlibat  

7. Efek dari psikologi pasar yang ternyata mampu menekan kondisi terknikal 

jual beli saham 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi dan 

situasi yang dapat mengakibatkan berubahnya harga saham maka dapat 

mempengaruhi return saham. Seorang investor yang mengharapkan capital gain akan 

bereaksi untuk membeli saham pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat 

harga tinggi. Sehingga pada saat harga saham naik maka dapat dikatakan kinerja 

perusahaan akan baik, dan return saham yang akan diperoleh juga akan meningkat. 

Dalam penelitian ini kinerja saham akan diukur melalui return saham. 

 

2.7 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kinerja keuangan dan kinerja saham sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue  telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang 

digunakan oleh penulis sebagai referensi, yaitu: 

Simanullang dan Daljon (2014) meneliti analisis kinerja keuangan dan 

kinerja saham sebelum dan sesudah pengumuman right issue dengan menggunakan 

40 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2008-2010 variabel penelitian yang 

digunakan ialah kinerja keuangan yang diukur degan PBV, CR, DER dan ROI 

sedangkan kinerja saham diukur dengan return saham. Hasil penelitiannya 
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menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja 

keuangan dan kinerja saham sebelum dan sesudah right issue, artinya penelitian ini 

mencerminkan reaksi pasar yang biasa saja atau tidak berpengaruh oleh pelaksanaan 

right issue  sehingga permintaan dan penawaran saham relatif stabil sebelum dan 

sesudah pelaksanaan right issue.  

Penelitian lainnya dilakukan  Sukwandi (2006) yang menguji 34 perusahaan 

pada   periode   2000-2003.   Hasil   temuannya   menunjukkan   bahwa   tidak   

terdapat perbedaan  signifikan   pada   kinerja  perusahaan     baik  sebelum    maupun     

sesudah pelaksanaan  right   issue.  Namun   rasio  Debt   to   Equity   Ratio   (DER)  

mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengurangi 

ketergantungan hutang dari kreditor. 

Pooja Miglani (2011) yang menganalisis dampak pengumuman right issue 

pada perusahaan yang terdaftar di pasar modal India. Ia menemukan bahwa pasar 

memberikan respon yang positif terhadap pelaksanaan right issue . Hal  ini terlihat 

melalui kinerja saham yang mengalami kenaikan pada saat pengumuman dan sesudah 

penwaran right issue dilakukan. 

Rusmilawati (2006) melakukan pengujian dengan judul jurnal Pengaruh 

penawaran terbatas terhadap kinerja keuangan perusahaan go public, variabel yang 

diteliti adalah kinerja keuangan proksi dengan rasio likuiditas, rasio leverage dan 

rasio profitabilitas. Hasil dan pembahasan pada jurnal ini adalah rasio likuiditas 

berbeda secara signifikan dan positif sesudah right issue pada rasio solvabilitas hanya 

rasio total utang jangka panjang terhadap total ekuitas yang berbeda secra signifikan 

positif pasca right issue, ROA. ROI, NPM, PBV, dan PER berbeda secara signifikan 

positif sesudar right issue. 

Prabandari  (2010)   yang   melakukan   pengujian   terhadap   31perusahaan   

yang   terdaftar   di   BEI menemukan bahwa ROA dan CR mengalami kenaikan 

sedangkan  return saham mengalami penurunan. 

Dharsana D. Palkar (2010) dalam jurnalnya Stock Market Liquidity and 

Duration Of   The Completion Cycle, menyatakan bahwa perusahaan dengan nilai 
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likuiditas  tinggi   akan   cepat   menyelesaikan   proses   penawaran  right   issue  di   

pasar   modal. 

PJM Cotterel (2011) melakukan penelitian  right issue  pada 31 perusahaan   

yang melakukan  right   issue  di   pasar   modal   Afrika   Selatan.   Dengan   ukuran   

kinerja saham perusahaan, ia  menemukan bahwa pasar memberikan respon negatif 

sesudah perusahaan melakukan right issue. 

 Rina Selva (2009) meneliti tentang pengaruh right issue terhadap risiko dan 

return saham dari 92 perusahaan go public yang melakukan right issue pada periode 

2003-2007. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menunjukkan meskipun pada 

hasil statistik deskriptif memperlihatkan bahwa rata-rata abnormal return setelah 

tanggal pengumuman right issue terus menurun (bertanda negatif) dan berdasarkan 

hasil uji beda antara hari pengumuman dengan hari-hari sebelum dan setelah    

pengumuman right issue memperlihatkan bahwa rata-rata abnormal return    pada 

hari pengumuman lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dan setelah 

pengumuman, yang menunjukkan bahwa investor dapat menikmati  keuntungan  

yang    lebih   tinggi   pada saat pengumuman right   issue.     

Ruli, Emrinaldi, Haryani (2014) meneliti tentang pengaruh right issue 

terhadap return saham, abnormal return, frekuensi perdagangan, volume 

perdagangan, risiko saham dan kapitalisasi pasar pada periode 2008-2011. Hasil 

penelitian adalah terdapat perbedaan return saham yang signifikan antara sebelum 

dan sesudah right issue, terdapat perbedaan abnormal return yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue, tidak terdapat perbedaan frekuensi 

perdagangan yang signifikan sebelum dan sesudah pengumuman right issue, tidak 

terdapat perbedaan volume perdagangan yang signifikan sebelum dan sesudah 

pengumuman right issue, terdapat perbedaan risiko saham yang signifikan antara 

sebelum dan sesudah pengumuman right issue. 

Sri, Atim, Susanto (2009) meneliti tentang analisis reaksi investor terhadap 

pengumuman right issue suatu pengamatan pada return, abnormal return, aktivitas 
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volum. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah return saham, return 

pasar,  abnormal return, aktivitas volume perdagangan. Hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham pada periode sebelum 

dengan saat dan saat dengan sesudah pengumuman right issue, terdapat perbedaan 

antara rata-rata abnormal return sebelum dengan saat dan antara saat dengan sesudah 

pengumuman right issue, pengujian terhadap aktivitas volume perdagangan saham 

untuk pasangan periode (sebelum-saat) dan (saat-sesudah) menyimpulkan terdapat 

perbedaan yang signifikan. 

Ningsih (2014) meneliti analisis perbandingan kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dari 2 perusahaan perbankan 

yaitu Bank Muamalat dan Bank Commonwealth Indonesia, metode pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan Net Operating Profit After Tax (NOPAT). Hasil 

pembahasan dari penelitian ini adalah kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia 

lebih baik dari pada Bank Commonwealth Indonesia. 

Kaunang (2013) meneliti tentang analisis perbandingan kinerja keuangan 

dengan menggunakan rasio profitabilitas dan Economic Value Added dari 9 

perusahaan yang tergabung dalam LQ 45. Hasil yang didapatkan menggunakan rasio 

yang ada dalam rasio profitabilitas yaitu Net Profit Margin, Return On Equity, Return 

On Investment, dan Earning Per Share pada 9 perusahaan yang tergabung dalam LQ 

45 menunjukkan kenaikan dan penurunan pada tahun tertentu. Pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan dengan menggunakan metode EVA pada 9 perusahaan yang 

tergabung dalam LQ 45 menunjukkan hasil yang baik, karena didapat hasil yang 

selalu positif disetiap tahunnya. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun 

dengan baik, dan menandakan bahwa 9 perusahaan yang tergabung dalam LQ 45 

telah mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan mempunyai kinerja 

keuangan yang baik, sehingga Return yang diharapkan oleh pemegang saham telah 

dapat dipenuhi perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah hasil perbandingan antara 

ROE dengan EVA menunjukkan bahwa perusahaan harus menerapkan EVA sebagai 
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alat ukur kinerja perusahaan dibandingkan dengan ROE. EVA lebih baik karena 

memperhitungkan biaya ekuitas sedangkan pada ROE tidak.  

Hasil – hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kinerja keuangan, 

EVA, return saham dapat dijelaskan sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.2 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel yang 

diteliti 

Hasil penelitian 

1 Panca 

Fransisku

s 

Simanull

ang, 

Daljono 

(2014) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan dan 

Kinerja Saham 

Sebelum dan 

Sesudah Right 

Issue (Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

yang Terdaftar 

di BEI 2008-

2010). Jurnal 

akuntansi , vol 

3, no 1, tahun 

2014, hal 1, 

ISSN 

Variabel 

dependen : 

Kinerja 

keuangan (PBV, 

CR, DER, 

ROI)Kinerja 

saham diukur 

dengan return 

saham 

Variabel 

Independen : 

Right Issue 

Hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa 

tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

kinerja keuangan dan 

kinerja saham sebelum 

dan sesudah right 

issue, artinya 

penelitian ini 

mencerminkan reaksi 

pasar yang biasa saja 

atau tidak berpengaruh 

oleh pelaksanaan right 

issue  sehingga 

permintaan dan 

penawaran saham 

relatif stabil sebelum 

dan sesudah 

pelaksanaan right 



46 
 

issue. 

2

2 

Robby 

Sukwand

i (2006) 

Analisis 

Perbedaan 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

yang 

Melakukan 

Right issue dan 

perusahaan 

yang tidak 

melakukan 

Right issue 

Variabel kinerja 

keuangn: CR, 

ROA, ROE, DR, 

DER, dan 

TATOR 

Tidak terdapat 

perbedaan yang 

signifikan pada kinerja 

keuangan antara 

perusahaan issuer dan 

non issuer yang dilihat 

dari rasio CR, ROA, 

ROE, TATOR. 

Namun pada rasio DR 

dan DER terdapat 

perbedaan yang 

signifikan positif, 

dimana DR dan DER 

menurun pada 

perusahaan issuer 

3

3 

Rusmila

wati 

(2006)  

 

Pengaruh 

penawaran 

terbatas 

terhadap 

kinerja 

keuangan 

perusahaan go 

public 

variabel yang 

diteliti adalah 

kinerja keuangan 

proksi dengan 

rasio likuiditas, 

rasio leverage 

dan rasio 

profitabilitas.  

rasio likuiditas 

berbeda secara 

signifikan dan positif 

sesudah right issue 

pada rasio solvabilitas 

hanya rasio total utang 

jangka panjang 

terhadap total ekuitas 

yang berbeda secra 

signifikan positif 

pasca right issue, 

ROA. ROI, NPM, 
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PBV, dan PER 

berbeda secara 

signifikan positif 

sesudar right issue 

2

 4 

Ibnu 

Khjar 

(2010) 

Pengaruh Right 

issue Terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

(Jurnal 

Manajemen, 

vol 1, no 1) 

Current Ratio 

(CR), Total Debt 

To Total Asset 

(TDTA), ATO, 

Net Profit 

Margin (NPM), 

Price Earning 

Ratio (PER) 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

hanya dua rasio Harga 

Earning ratio dan 

Currenet Ratio secara 

signifikan berbeda 

pada sebelum dan 

sesudah pengumuman 

right issue sedangkan 

TDTA, NPM,ATO 

tidak berpengaruh 

secara signifikan, 

artinya penelitian ini 

memberikan hasil 

bahwa ada 

kecenderungan setelah 

right issue rasio CR 

menjadi lebih tinggi 

dibanding sebelum 

right issue. 

5

5 

Dharsan

a D. 

Palkar 

(2010). 

Stock Market 

Liquidity and 

Duration Of   

The 

Volume 

Turnover, 

abnormal return, 

zeroes measure 

perusahaan dengan 

nilai likuiditas  tinggi   

akan   cepat   

menyelesaikan   proses   
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 Completion 

Cycle 

of lesmond penawaran  right   

issue  di   pasar   

modal 

6

6 

PJM 

Cotterell 

(2011) 

The imapct of 

right issue 

announcement 

on share price 

performancein 

Sout Africa 

Abnormal 

return, Financial 

distress 

Pasar menunjukan 

negatif setelah 

pengumuman right 

issue 

7

7 

Pooja 

Miglani 

(2011) 

Analyisis of 

impact of right 

issue on 

shareholders 

return of 

Indian listed 

companies  

Abnormal return nilai saham 

perusahaan meningkat 

pada hari 

pengumuman right 

issue .  

5

8 

Rina 

Selva 

Johan 

(2009) 

Pengaruh Right 

Issue Terhadap 

Risiko dan 

Return Saham 

Studi pada 

Bursa Efek 

Indonesia 

(jurnal 

ekonomi, vol 

1, no 2) 

Abnormal 

Return, Return 

saham, Risiko 

Hasil dan pembahasan 

dari penelitian ini      

menunjukkan 

meskipun pada hasil 

statistik deskriptif 

memperlihatkan 

bahwa rata-rata 

abnormal return 

setelah tanggal 

pengumuman right 

issue terus menurun 

(bertanda negatif) dan 
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berdasarkan hasil uji 

beda antara hari 

pengumuman dengan 

hari-hari sebelum dan 

setelah    pengumuman 

right issue 

memperlihatkan 

bahwa rata-rata 

abnormal return    

pada hari 

pengumuman lebih  

tinggi dibandingkan 

dengan sebelum dan 

setelah pengumuman, 

yang menunjukkan 

bahwa investor    dapat    

menikmati      

keuntungan  yang    

lebih   tinggi   pada 

saat pengumuman 

right   issue. 

6

9 

Ryan 

Patria 

Ruli, 

Dr.Emrin

aldi Nur 

DP,SE, 

M.Si, Ak, 

Pengaruh 

Pengumuman 

Right Issue 

Terhadap 

Return Saham, 

Abnormal 

Return, 

Return Saham, 

Abnormal 

Return, 

Frekuensi 

Perdagangan, 

Volume 

Perdagangan, 

Hasil penelitian adalah 

terdapat perbedaan 

return saham yang 

signifikan antara 

sebelum dan sesudah 

right issue 
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CA dan 

Eka 

Hariyani, 

SE, 

M.AK, 

Ak, CA 

(2014) 

Frekuensi 

Perdagangan, 

Volume 

Perdagangan, 

Risiko Saham 

dan 

Kapitalisasi 

Pasar Pada 

Perusahaan 

Property, Real 

Estate and 

Building 

Construction 

yang terdaftar 

di BEI Tahun 

2008-

2011(Jurnal 

Ekonomi , vol 

1,no 3) 

Risiko Saham 

dan Kapitalisasi 

Pasar 

7

10 

Sri Dewi 

Yusuf, 

Atim 

Djazuli, 

H.M. 

Harry 

Susanto 

(2009) 

Analisis 

Reaksi 

Investor 

Terhadap 

Pengumuman 

Right Issue Di 

Bursa Efek 

Indoneisa 

Studi 

Return Saham, 

Abnormal 

Return, Aktivitas 

Volume 

perdagangan 

Hasil dari penelitian 

ini adalah terdapat 

perbedaan yang 

signifikan antara 

return saham pada 

periode sebelum 

dengan saat dan saat 

dengan sesudah 

pengumuman right 
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pengamatan 

pada Return 

Saham, 

Abnormal 

Return, 

Aktivitas 

Volume 

perdagangan) 

Jurnal 

Manajemen, 

vol 12, no 4) 

issue 

3

11 

Eva 

Ruriana 

Ningsih 

(2014) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja 

Keuangan 

dengan Metode 

Economic 

Value Added 

(Studi 

Komparatif 

Bank 

Muamalat Tbk 

dan Bank 

Commonwealt

h Indonesia 

Tbk Periode 

2010-2010) 

Vol 3, no 1 

Economic Value 

Added dengan 

metode 

pengukuran 

menggunakan 

Net Operating 

Profit After Tax 

(NOPAT) 

Hasil pembahasan dari 

penelitian ini adalah 

kinerja keuangan Bank 

Muamalat Indonesia 

lebih baik dari pada 

Bank Commonwealth 

Indonesia. 
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4

12 

Candy 

A.S. 

Kaunang 

(2013) 

Analisis 

Perbandingan 

Kinerja 

keuangan 

Perusahaan 

Menggunakan 

Rasio 

Profitabilitas 

dan Economic 

Value Added 

Pada 

Perusahaan 

yang 

Tergabung 

dalam LQ 45 

(jurnal 

ekonomi dan 

Manajemen, 

vol 1, no 3, 

ISSN) 

Rasio 

Profitabilitas 

yang terdiri dari : 

Net Profit 

Margin (NPM), 

Return On 

Equity (ROE), 

Return On 

Investment 

(ROI), Earning 

Per Share (EPS). 

Economic Value 

Added (EVA) 

Hasil dari penelitian 

ini adalah hasil 

perbandingan antara 

ROE dengan EVA 

menunjukkan bahwa 

perusahaan harus 

menerapkan EVA 

sebagai alat ukur 

kinerja perusahaan 

dibandingkan dengan 

ROE. EVA lebih baik 

karena 

memperhitungkan 

biaya ekuitas 

sedangkan pada ROE 

tidak. 

 

2.8 Kerangka Pemikiran 

Right issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan 

modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham lama 

saat ini. Pengumuman right issue merupakan suatu contoh dari informasi yang 

dipublikasikan perusahaan. Reaksi suatu pasar terhadap informasi untuk mencapai 

harga keseimbangan yang baru pada saat informasi sepenuhnya tersedia. Kondisi 

yang seperti inilah yang dinamakan dengan pasar yang efisien.  
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Pasar modal yang efisien adalah pasar modal yang harga-harga sekuritasnya 

mencerminkan semua informasi yang relevan. Pasar modal memegang peranan 

penting bagi perusahaan sebagai salah satu alternative sumber pembiayaan 

perusahaan untuk menambah modal. Melalui pasar modal, perusahaan memperoleh 

modal dengan menjual sebagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk instrument 

keuangan kepada masyarakat luas (investor) yang dikenal dengan penawaran umum 

(go public). Pasar modal dapat berfungsi sebagai sarana untuk memindahkan dana 

dari individu/investor dari berbagai Negara ke prusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

bursa efek. Salah satu cara perusahaan yang telah listed di bursa efek memperoleh 

sumber dana di pasar modal yaitu dengan melakukan penawaran terbatas yang 

dikenal dengan istilah right issue.  

Istilah right issue diIndonesia dikenal pula dengan istilah HMETD atau Hak 

Memegang Efek Terlebih Dahulu. Right issue merupakan pengeluaran saham baru 

dalam rangka pemenuhan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan 

kepada pemegang saham saat ini (existing shareholder). Dengan kata lain, pemegang 

saham memiliki hak premmptiverights atau Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas 

saham-saham baru tersebut. Tentu saja untuk mendapatkan saham tersebut, pemegang 

saham harus melaksanakan rights tersebut pada tingkat harga yang telah ditentukan 

(pemodal harus mengeluarkan modal untuk melaksanakan rights).  

Perusahaan yang melakukan Right issue harus mengadakan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS) untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana 

penawaran tersebut. Selain itu perusahaan juga harus menyediakan prospektus bagi 

pemegang sahamnya selambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan. 

Beberapa bagian penting dari prospektus yang patut mendapat perhatian dari calon 

investor adalh bidang usaha, jumlah saham yang ditawarkan, nilai nominal dan harga 

penawaran, riwayat singkat perusahaan, risiko usaha, tujuan, kegiatan dan prospectus 

usaha, kinerja keuangan perusahaan.  

Tujuan dari right issue yang terdapat pada prospektus biasanya adalah untuk 

memperoleh dana tambhan dari pemodal atau masyarakat, dimana dana tersebut 
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digunakan untuk investasi pada anak perusahaan, kepentingan ekspektasi, membayar 

hutang dan meningkatkan modal kerja. Right issue menjadi salah satu alternative 

yang disukai emiten disebabkan karena dana lebih cepat dan mudah dihasilkan, 

sedangkan dari sisi resiko right issue jauh lebih aman dibandingkan langkah 

pencairan dana lewat jalan lain, baik melalui pinjaman langsung maupun penerbitan 

obligasi. Perlu dipertimbangkan bahwa right issue merupakan solusi yang relatif 

lebih baik bagi banyak perusahaan public dalam mendapatkan dana segar dari pada 

meminjam kepada bank dengan suku bunga yang tinggi yang mempengaruhi kinerja 

perusahaan.  

Keberhasilan suatu perusahaan seringkali dicerminkn pada pengukuran 

kinerja keuangan dan kinerja saham nya. Kinerja keuangan dan kinerja sama 

merupakan indicator yang penting, tidak hanya bagi perusahaan tetapi bagi investor 

yang menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan mengelola modal yang 

dimiliki. Pengukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan ialah dengan 

menggunkan metode Economic Value Added karena merupakan alat analisis yang 

lebih rasional dan akurat, karena sudah memperhitungkan biaya atas modal dan 

pengukuran untuk kinerja saham perusahaan diukur dengan menggunakan return 

saham.   

Economic Value Added (EVA) merupakan satu konsep ukuran kinerja 

keuangan yang dikemukakan pertama kali pada awal tahun 1989 oleh Joel Stern dan 

Bennet Stewart, analisis keuangan dari perusahaan konsultan Stern Stewart and 

Co. EVA adalah suatu sistem manajemen keuangan untuk mengukur laba ekonomi 

dalam suatu perusahaan, yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat tercipta 

jika perusahaan mampu memenuhi semua biaya opersi (operating cost) dan biaya 

modal (cost of capital). Sedangkan return saham dapat diartikan pendapatan yang 

diperoleh seorang investor sebagai hasil dari investasi dalam perusahaan tersebut. 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi saham terdiri dari capital gain 

(loss) dan yield  menurut Jogiyanto (2010:206), capital gain atau capital loss 

merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang 
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lalu sedangkan yield merupakan presentase penerimaan kas periodik terhadap harga 

investasi periode tertentu dari suatu investasi. 

Kinerja keuangan dan kinerja saham adalah salah satu indikator yang 

digunakan perusahaan untuk mengukur baik atau buruk nya kinerja perusahaan 

tersebut. Dalam rangka untuk mengembangkan aktivitas perusahaannya, perusahaan 

membutuhkan dana guna mengembangkan perusahaannya agar semakin berkembang, 

maka dari itu perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan aktivitas 

perusahaannya. Terdapat dua cara untuk mendapatkan tambahan dana yaitu dengan 

peminjaman kredit bank atau menjual saham kepasar modal. 

Melalui pasar modal, perusahaan dapat menjual sebagian kepemilikan atas 

perusahaan. Penjualan saham di pasar modal dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

pertama melalui penawaran umum perdana (Initial Public Offering/ IPO) yaitu 

menjual sebagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk efek atau instrumen 

keuangan kepada para pemodal (investor), yang kedua melalui penawaran saham 

terbatas dimana saham ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama 

dengan harga yang umumnya lebih rendah dari pada harga pasar. Penawaran terbatas 

ini dikenal dengan istilah right issue yaitu hak pemegang saham lama untuk membeli 

terlebih dahulu saham baru pada harga tertentu dalam waktu kurang dari 6 bulan. 

Menurut Jumadi (2008) apabila perusahaan melakukan right issue akan menambah 

kuat struktur permodalan perusahaan teresebut. Hal ini dapat diterima apabila hasil 

right issue digunakan secara benar. Apabila pemanfaatan hasil right issue benar maka 

akan meningkatkan hasil right issue benar maka akan meningkatkan kinerja keuangan 

perushaan.  

Periode jendela yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 tahun sebelum 

peristiwa right issue  dan 2 tahun sesudah peristiwa right issue. Hasil penelitian yang 

dilakukan  Pooja Miglani (2011) Ia menemukan bahwa pasar memberikan respon 

yang positif terhadap pelaksanaan right issue . Hal  ini terlihat melalui kinerja saham 

yang mengalami kenaikan pada saat pengumuman dan sesudah penwaran right issue 

dilakukan. Penelitian yang dilakukan Rusmilawati (2006) menemukan adanya 
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terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sesudah melakukan right 

issue. Penelitian yang dilakukan Sri, Atim, Susanto (2009) hasil dari penelitian ini 

adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham pada periode sebelum 

dengan saat dan saat dengan sesudah pengumuman right issue. Dan penelitian Ibnu 

Khjar (2010) hasil dari penelitian terdapat perbedaan kinerja keuangan dengan nilai 

yang lebih tinggi dari pada sebelum melakukan right issue. 

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dibuat kerangka pemikiran yang dapat 

dilihat pada gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 

Bagan Kerangaka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

     

 

 

 

 

  

 

 

Keterangan : 

 = Variabel yang diteliti 

 = Variabel yang tidak diteliti 

PASAR MODAL  

PERUSAHAAN GO 

PUBLIC  

PENAMBAHAN DANA 

PENJUALAN SAHAM 

PENAWARAN SAHAM 

TERBATAS/ RIGHT ISSUE 

PENAWARAN UMUM 

PERDANA / IPO 

SEBELUM RIGHT 

ISSUE 

SESUDAH RIGHT 

ISSUE 

PENILAIAN KINERJA 

KEUANGAN DENGAN 

METODE EVA 

PENILAIAN KINERJA SAHAM 

DENGAN RETURN SAHAM 
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2.10  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kerangka pemiiran yang telah diuraikan pada gambar 2.9 

maka dapat ditarik hipotesis yaitu: 

H1 : Terdapat perbedaan  kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan right issue. 

H2 : Terdapat perbedaan kinerja saham perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan right issue. 


