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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja 

keuangan diukur dengan menggunakan metode Economic Value Added (EVA) dan 

kinerja saham diukur dengan return saham sebelum dan sesudah right issue. 

Perusahaan-perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang melakukan right issue 

tahun 2011.Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab 4 sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kinerja keuangan perusahaan sebelum right issue yang diukur dengan metode 

Economic Value Added (EVA) pada umumnya dari periode 2009-2010 

sebelum right issue mengalami penurunan pada rata-rata nilai EVA yang 

negatif (EVA< 0) hanya pada perusahaan PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI) 

triwulan ke-2 tahun 2009 saja yang memiliki nilai EVA positif. EVA negatif 

menunjukan bahwa perusahaan belum mampu menciptakan dan menambah 

nilai bagi perusahaan dan para pemegang sahamnya. Hal ini disebabkan 

karena manajemen perusahaan belum mampu menciptakan dan menambah 

nilai bagi perusahaan dan para pemegang sahamnya. Hal ini disebabkan 

karena manajemen perusahaan belum mampu mengelola dengan baik 

penggunaan modal yang ada sehingga laba operasi bersih yang dihasilkan 

belum cukup untuk menutupi semua biaya perusahaan. 

Kinerja keuangan perusahaan sesudah right issue yang diukur dengan metode 

Economic Value Added (EVA) rata-rata EVA pada periode 2012-2013 

sesudah right issue  mengalami peningkatan kinerja namun nilai EVA yang 

dihasilkan masih banyak mempunyai nilai negatif setiap triwulannya hanya 

perusahaan PT. Enseval Putera Megatrading Tbk (EPMT) saja yang sesudah 

melakukan right issue memiliki hasil yang positif setiap triwulannya. 
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Perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai yang negatif menunjukan bahwa 

perusahaan belum mampu menciptakan dan menambah nilai bagi perusahaan 

dan para pemegang sahamnya. Hal ini disebabkan karena manajemen 

perusahaan belum mampu menciptakan dan menambah nilai bagi perusahaan 

dan para pemegang sahamnya. Hal ini disebabkan karena manajemen 

perusahaan belum mampu mengelola dengan baik penggunaan modal yang 

ada sehingga laba operasi bersih yang dihasilkan belum cukup untuk 

menutupi semua biaya perusahaan. 

2. Kinerja saham sebelum right issue yang diukur dengan return saham. Rata-

rata return saham pada periode 2009-2010 sebelum right issue  mengalami 

peningkatan kinerja namun nilai return saham yang dihasilkan masih banyak 

mempunyai nilai negatif setiap bulannya. Hal ini dikarenakan harga saham 

mengalami penurunan atau harga saham saat ini lebih rendah dibandingkan 

dengan harga saham sebelumya. Perusahaan yang memiliki nilai paling 

rendah selama peiode 2009-2010 adalah PT. Bank Mandiri Tbk (BMRI) pada 

bulan Maret tahun 2009. 

Kinerja saham sesudah right issue yang diukur dengan return saham. Rata-

rata return saham pada periode 2012-2013 sesudah right issue  mengalami 

peningkatan kinerja namun nilai return saham yang dihasilkan masih banyak 

mempunyai nilai negatif setiap bulannya. Hal ini dikarenakan harga saham 

mengalami penurunan atau harga saham saat ini lebih rendah dibandingkan 

dengan harga saham sebelumya. Perusahaan yang memiliki nilai paling 

rendah selama peiode 2012-2013 adalah PT. Bank QNB Kesawan Tbk 

(BKSW) pada bulan Juni Tahun 2013. 

3. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah pengumuman right issue pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, hasil tersebut ditunjukan oleh nilai p-value sebesar 0,005< 

0,05. 
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4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja sahamsebelum dan 

sesudah pengumuman right issue pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, hasil tersebut ditunjukan oleh nilai p-value sebesar 0,088 > 

0,05. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dikemukakan, 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat mempertimbangkan alternatif pencairan dana dengan cara 

melakukan right issue, selama dana yang akan terkumpul dapat dialokasikan 

dengan semaksimal mungkin maka kinerja keuangan perusahaan akan 

meningkat. 

Hendaknya memperhatikan kondisi pasar yang ada apakah mendukung 

kebijakan right issue atau tidak, dan juga melihat situasi calon investor yang 

ada berdasarkan pelaksanaan right issue yang telah dilakukan sebelumnya 

atau yang telah dilakukan oleh perusahaan lain. Maka kinerja saham 

perusahaan akan meningkat. 

2. Bagi Investor  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu petunjuk bagi para investor 

untuk menanamkan modalnya dalam bentuk saham, karena jika investor 

memiliki pengamatan yang cermat pada saham-saham yang melakukan right 

issue, terjadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang sedikitnya 

akan mempengaruhi harga sahamnya sehingga diharapkan saham-saham 

tersebut dapat memberikan tingkat hasil yang baik bagi para pemegang 

sahamnya. Diharapkan untuk berupaya mendapatkan informasi terlebih 

dahulu dari perusahaan apakah dana yang digunakan untuk investasi atau 

expansi atau sebagai pembayaran hutang, sebagai bahan pertimbangan 

sebelum membuat keputusan membeli atau menjual sahamnya  sehingga para 

pemegang saham dapat menyikapi informasi tersebut sebagai acuan agar 
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investor tersebut mendapatkan keuntungan (return) dari saham yang 

dibelinya.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian 

selanjutnya di bidang yang sama di masa yang akan dating untuk 

dikembangkan dan diperbaiki, misalnya dengan memperbanyak sampel 

penelitian dan memperpanjang periode pengamatan dan juga menggunakan 

alat ukur lainnya agar diketahui perbandingannya lebih baik atau tidak. 

 


