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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pasar Modal 

2.1.1 Pengertian Pasar Modal 

 Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana segar untuk 

meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. 

Emiten dapat memperoleh dana dengan menerbitkan saham yang kemudian dibeli 

oleh investor. Para investor melakukan berbagai tehnik analisis dalam menentukan 

investasi di mana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba 

dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka semakin tinggi pula permintaan 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Pada pasar modal 

pelakunya dapat berupa perseorangan maupun organisasi / perusahaan.  

 Berikut terdapat beberapa pengertian pasar modal menurut beberapa ahli yang 

pada dasarnya 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 publik yang 

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi 

yang berkaitan dengan efek.” 

Pengertian pasar modal menurut Keputusan Menteri Keuangan RI 

No.1548/KMK/90 tentang peraturan pasar modal adalah : 

“ Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan 

yang terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank 

konvensional dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta 

keseluruhan surat-surat berharga yang beredar.” 

Selanjutnya menurut Husnan (2005 : 3) bahwa :  

 “ Secara formal pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk 

berbagai instrument keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa 
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diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri, baik 

yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan 

swasta.” 

Kemudian  Anoraga dan Pakarti (2003 : 5) bahwa : 

 “ Pasar modal pada hakikatnya adalah jaringan tatanan yang 

memungkinkan pertukaran klaim jangka panjang, penambahan 

financial assets (dan hutang) pada saat yang sama, memungkinkan 

investor untuk mengubah dan menyesuaikan portofolio investasi (melalui 

pasar sekunder).” 

Menurut Sunariyah, (2004 : 4) bahwa : 

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

gedung) 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. 

 

2.1.2 Peranan Pasar Modal 

 Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada 

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara lainnya. Hampir 

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 Darmadji dan Fakhrudin ( 2002 : 2), mengenai peran pasar modal 

bagi suatu negara yaitu : 

 “ Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara 

karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi 

ekonomi karena menyediakan fasilitas atau wahana yang 

mempertemukan antara pihak investor dan pihak issuer. Pasar modal 

juga dikatakan memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) 

bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih “. 

 

Sedangkan menurut Sunariyah (2007 : 7) peran pasar modal di suatu negara dapat 

dilihat melalui 5 (lima) aspek sebagai berikut : 

1. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dengan penjual untuk 

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjual-belikan. Pasar 

modal memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah 

pihak dapat melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. 

2. Pasar modal memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh 

hasil (return) yang diharapkan. Jadi, pasar modal menciptakan peluang bagi 

perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para investor melalui kebijakan 

dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif normal. 

3. Pasar modal memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual dan 

membeli saham yang dimiliki atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya 

pasar modal maka investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimilikinya 

tersebut setiap saat. 

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat umum mempunyai 

kesempatan untuk mempertimbangkan alternatif cara penggunaan uang mereka, 
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yakni selain menabung mereka dapat membeli sebagian kecil saham perusahaan 

publik. 

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga bagi para 

investor, keputusan investasi didasari pada tersedianya informasi yang akurat dan 

dapat dipercaya. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan terhadap informasi 

bagi para investor secara lengkap. 

 

2.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan wahana untuk mempertemukan antara supply dengan 

demand melalui perdagangan surat berharga. Dalam suatu mekanisme perdagangan, 

pasar modal tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

dalam transaksinya. Husnan (2003 : 8) mengemukakan ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pasar modal, yaitu : 

1. Suply sekuritas 

Faktor ini menunjukkan banyaknya perusahaan yang bersedia menerbitkan 

sekuritas di pasar modal sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

perusahaan yang akan go public yang telah ditentukan oleh BAPEPAM. 

2. Demand akan sekuritas 

Faktor ini menunjukkan banyaknya anggota masyarakat yang memiliki sejumlah 

dana yang cukup besar untuk digunakan membeli sekuritas-sekuritas yang 

ditawarkan. Calon-calon pembeli sekuritas tersebut mungkin berasal dari 

individu, perusahaan non keuangan, maupun lembaga-lembaga keuangan. 

Sehubungan dengan faktor ini, maka pendapatan per kapita suatu negara dan 

distribusi pandapatan akan mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan 

sekuritas. 

3. Kondisi politik dan ekonomi 

Faktor ini akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas. 

Kondisi politik yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada 

akhirnya akan mempengaruhi supply dan demand akan sekuritas.  
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4. Masalah hukum dan peraturan 

Pembeli sekuritas pada dasarnya mengandalkan diri pada infromasi yang 

disediakan oleh perusahaan-perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Kebenaran 

informasi menjadi sangat penting, disamping kecepatan dan kelengkapan 

informasi. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar 

dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan. 

5. Keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal dan 

berbagai lembaga yang memungkinkan dilakukan transaksi secara efisien. 

Kegiatan di pasar modal pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

pemilik dana yang memerlukan dana secara langsung (artinya tidak ada 

perusahaan keuangan yang mengambil alih risiko investasi). Dengan demikian 

maka peran informasi yang dapat diandalkan kebenarannya dan cepat tersedianya 

menjadi sangat penting. Di samping itu transaksi harus dapat dilakukan dengan 

efisien dan dapat diandalkan. Diperlukan berbagai lembaga dan profesi yang 

menjamin persyaratan-persyaratan tersebut dapat dipenuhi. Adapun lembaga-

lembaga tersebut adalah BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal), Bursa Efek 

Indonesia, akuntan publik, underwriter, wali amanat (trustee), notarie, konsultan 

hukum, dan lembaga clearing. 

 

2.1.4 Instrumen Pasar Modal 

Pada dasarnya, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, 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. 
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Menurut Hartono (2008:98) mendefinisikan instrumen pasar modal sebagai 

berikut : 

“Instrumen pasar modal pada prisipnya adalah semua surat-surat 

berharga (efek) yang umum diperjualbelikan di pasar modal diantaranya 

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

issue, dan waran”. 

  Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh Hartono diatas, dapat dijelaskan 

instrumen 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 adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Keuntungan 

yang dinikmati oleh pemegang saham berasal dari pembayaran dividen dan 

kenaikan harga saham. Besar kecilnya dividen yang diterima oleh pemegang 

saham tidak tetap, tergantung pada keputusan RUPS. Pemilik saham biasa 

mempunyai hak memilih (vote) dalam RUPS untuk keputusan-keputusan yang 

memerlukan pemungutan suara, seperti pembagia dividen, pengangkatan 

Direksi dan Komisaris, dan sebagainya. 

b. Saham Preferen 

Saham preferen merupakan saham yang akan menerima dividen dalam jumlah 

yang tetap. Biasanya pemiliknya tidak mempunyai hak dalam RUPS, namun 

diberikan hak untuk mendapatkan dividen dan/atau bagian kekayaan pada saat 

perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa. Saham preferen 

mempunyai ciri-ciri yang merupakan gabungan dari utang dan modal sendiri 

(debt and equity). 
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2. Obligasi 

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, 

yang menyatakan bahwa investor tersebut/pemegang obligasi telah 

meminjamkan sejumlah uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan 

obligasi mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai 

dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta pokok pinjaman pada saat jatuh 

tempo. 

Nilai suatu obligasi bergerak berlawanan arah dengan perubahan suku bunga 

secara umum. Jika suku bunga secara umum cenderung turun, maka nilai atau 

harga obligasi akan meningkat, karena para investor cenderung untuk 

berinvestasi pada obligasi. Sementara itu, jika suku bunga secara umum 

cenderung meningkat, maka nilai atau harga obligasi akan  turun, karena para  

investor cenderung untuk menanamkan uangnya di Bank. (Bapepam.go.id). 

3. Obligasi Konversi 

Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham biasa 

pada harga dan waktu tertentu atau sesudahnya. Bagi emiten, obligasi konversi 

merupakan daya tarik yang ditujukan kepada para investor untuk meningkatkan 

penjualan obligasi. 

4. Right Issue  

Right Issue merupakan produk turunan dari saham. Right issue adalah pemberian 

hak kepada para pemegang saham lama untuk membeli saham baru dari 

perusahaan dengan harga tertentu dan dalam batas waktu tertentu. Kebijakan 

Right issue ini merupakan upaya emiten untuk menambah saham yang beredar, 

guna menambah modal perusahaan. 

5. Waran 

Waran merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk 

membeli saham dari perusahaan yang menerbitkan waran tersebut dengan harga 

tertentu pada waktu tertentu biasanya enam bulan atau lebih. Waran biasanya 

melekat sebagai daya tarik (sweetener) pada penawaran umum saham ataupun 
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obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah dari pada harga pasar saham. 

Setelah saham ataupun obligasi tersebut tercatat di bursa, waran dapat 

diperdagangkan secara terpisah. 

 

 

2.2 Right Issue 

2.2.1 Pengertian Right Issue 

 Right issue di Indonesia lebih dikenal sebagai Hak Memesan Efek Terlebih 

Dahulu atau HMETD. Right issue saat ini sangat dikenal dan merupakan upaya 

emiten untuk menambah modal perusahaan yang dilakukan dengan cara menawarkan 

saham baru kepada masyarakat, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang 

saham lama. Right issue merupakan alat investasi dimana merupakan produk turunan 

atau derivatif dari saham (Widoatmodjo, 2008:69).  

 Terdapat pengertian right issue menurut beberapa para ahli. Menurut 

Sunariyah (2004 : 150) mengatakan bahwa right issue adalah : 

“ Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada 

pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek 

terlebih dahulu “. 

Sementara itu pengertian right issue menurut Halim (2005:15) adalah : 

“ Right issue merupakan hak pemesanan terlebih dahulu yang diberikan 

kepada investor saat ini untuk membeli saham baru yang dikeluarkan 

oleh emiten dalam rangka menghimpun dana segar “. 

Selanjutnya menurut Widoatmodjo (2008 : 69) di kalangan bursa right issue adalah : 

 “ Right issue sebagai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 

sebagai hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para 

pemegang saham untuk membeli saham baru yang akan ditawarkan 

kepada pihak lain “.  

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa right issue 

adalah penawaran saham baru secara terbatas kepada pemegang saham lama yang 
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disertai hak-hak tertentu dengan harga dan waktu tertentu, dimana hak tersebut 

disebut juga dengan preemptive right atau hak memesan efek terlebih dahulu atas 

saham-saham baru tersebut. Untuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu 

selain dibutuhkan persetujuan dari pemegang saham mayoritas, right issue ini pun 

harus mendapatkan persetujuan efektif dari Bapepam. Dengan adanya right issue 

akan terjadi penambahan saham baru yang akan menyebabkan adanya dilusi 

kepemilikan saham jika pemegang saham lama tidak menggunakan haknya (Sutedi, 

2009).  

Pada saat perusahaan menerbitkan right issue, perusahaan akan mengirimkan 

satu hak untuk setiap lembar saham yang dipegang oleh investor. Hak tersebut 

memberikan pemegang saham suatu pilihan apakah akan membeli tambahan saham 

tersebut atau menjual bukti right tersebut. Dikarenakan sifatnya sebagai hak dan 

bukan kewajiban maka jika pemegang saham tidak ingin menggunakan haknya, maka 

dia dapat menjual hak tersebut atau dengan kata lain hak tersebut dapat 

diperjualbelikan. Dengan demikian terjadilah perdagangan atas right. Right issue 

diperdagangkan seperti halnya saham namun perdagangan right issue mempunyai 

masa berlaku tertentu. 

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Saat Right Issue 

Right issue merupakan salah satu sumber dana dengan proses yang lebih 

mudah dan cepat bila dibandingkan dengan perolehan dana dari sumber lain, 

sehingga banyak perusahaan lebih memilih untuk melakukan right issue dalam 

memperoleh dana segar. Namun sebelumnya perusahaan harus memperhatikan 

beberapa faktor sebelum 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 saham lama untuk membeli saham baru yang ditawarkan. 



25 
 

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 

ditawarkan dalam penawaran terbatas. Hal ini bisa dilakukan dengan melihat 

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

yang akan ditawarkan (saham baru). Misalnya jumlah saham baru yang akan 

ditawarkan 20 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/20 juta lembar saham. 

Sehingga besarnya kupon (right) adalah 5 lembar kupon. 

 

2.2.3 Hak Preemptive (Preemptive Right) 

 Hak preemptive (preemptive right) merupakan hak untuk mendapatkan 

persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar 

saham. Menurut Brigham dan Houston (2001:353) bahwa : 

“ Preemptive right adalah provisi dalam anggaran dasar korporasi atau 

menurut hukum yang memberikan hak kepada pemegang saham biasa 

untuk membeli penerbitan saham baru (atau sekuritas konvertibel) atas 

dasar pro rata. 

Selanjutnya menurut Horne dan Wachowicz (2005:505) bahwa : 

“ Preemptive right is the privilege of shareholders to maintain their 

proportional company ownership by purchasing a proportionate share of 

any new issue of common stock or securities convertible into common stoc “. 

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. 
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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. Tujuan yang kedua adalah untuk 

melindungi pemegang saham lama dari nilai yang merosot. Pada saat perusahaan 

mengeluarkan tambahan lembar saham, maka jumlah saham yang beredar akan lebih 

banyak dan akibatnya persentase kepemilikan pemegang saham yang lama akan turun. 

Maka hak preemptive memberi prioritas kepada pemegang saham lama untuk 

membeli tambahan saham yang baru, sehingga persentase pemilikannya tidak 

berubah.    

Menurut Anoraga dan Pakarti (2003 : 72), 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 Investment) dengan bertambahnya saham yang 

beredar. 

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

pemegang saham. 
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2.2.4 Tujuan Right Issue 

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

saham untuk mempertahankan presentase kepemili kannya). 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 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 permodalan suatu 

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

tujuan, misalnya melakukan ekspansi usaha, melunasi pembayaran hutang atau 

akuisisi internal, memperbesar modal disetor dan memperbaiki struktur modal 

perusahaan. Selain itu right issue berguna untuk mengatasi kesulitan likuditas 

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 di bursa akan meningkatkan frekuensi perdagangan 

saham tersebut atau dengan istilah lain meningkatkan likuiditas saham “. 

Kemudian menurut Martono dan Harjito (2004:371), menjelaskan tujuan right issue 

adalah : 

1. Agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas 

perusahaan. 
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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. 

 

2.2.5 Kelebihan dan Kelemahan 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 biasanya harganya kemudian 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 

di perusahaan. 

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. 

Selanjutnya menurut Aini (2009) adapun keuntungan dilakukannya right issue 

adalah : 

1. Sebagai salah satu sumber dana bagi perusahaan. 
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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 (2009) adalah : 

1. Belum ada peraturan mengenai penggunaan dari right issue. 

2. Adanya perubahan harga saham setelah dilakukannya right issue. 

3. Adanya dilusi yaitu pengurangan persentasi kepemilikan dari pemegang saham 

lama jika tidak memanfaatkan right issue tersebut. 

 

2.2.6 Tanggal-Tanggal Penting yang Berkaitan dengan Right Issue 

Bagi investor informasi waktu penerbitan right sangat penting untuk 

mengambil keputusan apakah investor akan mengambil haknya untuk membeli right 

atau tidak, karena right mempunyai masa berlaku yang relatif singkat. Darmadji dan 

Fakhrudin (2001 : 134) menyatakan beberapa hal yang berkaitan dengan waktu dan 

harga dari right issue antara lain : 

1. Tanggal rapat umum luar biasa pemegang saham, yaitu tanggal diadakannya 

rapat umum pemegang saham luar biasa untuk memperoleh pemegang saham 

yang akan melakukan right issue. 

2. Effective date, yaitu tanggal dimana pernyataan pendaftaran telah efektif setelah 

disetujui RUPS dan pada saat prospektus final diterbitkan. Prospektus merupakan 

gambaran umum perusahaan yang memuat keterangan secara lengkap dan jujur 

tentang keadaan perusahaan dan prospektusnya dimasa mendatang serta 

informasi-informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penawaran umum. 

3. Cum date adalah tanggal terakhir seorang investor dapat meregistrasikan 

sahamnya untuk mendapatkan hak corporate action. Membeli saham pada 

saat periode cum-right maka akan diperoleh saham yang masih memiliki hak 

atas bukti right yang akan segera didistribusikan. 
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4. Ex-date adalah tanggal dimana investor sudah tidak mempunyai hak lagi akan 

suatu corporation action, atau dengan kata lain bila membeli saham pada masa 

ex-right, maka akan memperoleh saham yang tidak lagi mempunyai hak atas 

right. 

5. DPS date adalah tanggal dimana daftar pemegang saham yang mempunyai hak 

atas suatu corporate action diumumkan. Corporate action merupakan aktivitas 

emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun 

berpengaruh pada harga saham di pasar. 

6. Tanggal pelaksanaan dan akhir right : tanggal periode right tersebut dicatatkan 

dibursa dan kapan berakhirnya. 

7. Allotment date adalah tanggal untuk menentukan jatah investor yang 

mendapatkan right dan berapa besar tambahan saham baru akibat right issue. 

8. Listing date adalah tanggal dimana penambahan saham akibat right tersebut 

didaftarkan di bursa efek. 

 

2.2.7 Manfaat dan Risiko Investasi Right Issue 

2.2.7.1 Manfaat Investasi Right Issue 

Dalam melakukan investasi pada setiap sekuritas pasti terdapat manfaat yang 

dihasilkan dari hasil investasi tersebut. Begitu pula dengan right issue, investor akan 

mendapatkan manfaat dari hasil investasinya. Menurut Darmadji dan Fakhrudin 

(2001:8), terdapat manfaat dalam melakukan investasi right issue yaitu dengan 

membeli saham right issue sebenarnya investor telah melakukan pembelian saham 

seperti biasanya yang menghasilkan return yang sama yaitu dividen dan capital gain. 

Dividen adalah bagian keuntungan yang dibagikan untuk perusahaan (emiten) kepada 

pemegangnya. Sedangkan capital gain merupakan selisih dari harga beli dan harga 

jual saham. Bagi investor right issue akan berdampak positif jika harganya naik, 

sebaliknya akan berdampak negatif jika menyebabkan harga saham turun.  
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2.2.7.2 Risiko Investasi Right Issue 

Membeli right issue selain memberikan manfaat juga akan memberikan risiko. 

Menurut Widoatmodjo (2008 : 73) terdapat risiko yang akan diterima oleh investor, 

baik investor yang merealisasikannya maupun yang tidak adalah menurunnya harga 

saham dan menurunnya dividen per saham. Penurunan dividen terjadi jika 

penambahan jumlah saham yang beredar tidak diikuti perbaikan kinerja perusahaan 

setelah right issue. Sedangkan penurunan harga saham yang dimaksud adalah 

penurunan yang lebih tajam dari harga teoritisnya. 

 

2.2.8 Kinerja Saham Right Issue 

 Kinerja dari saham right issue mengalami beberapa tahapan dalam 

perkembangannya. Adapun tahap perkembangan kinerja saham right issue menurut 

Aini ( 2009) dibagi atas 4 (empat) tahapan, yaitu : 

1. Tahap Right On 

Tahap right on adalah tahap perdagangan saham yang masih melekat bukti right 

yaitu sebelum ex-right. 

2. Tahap Ex Right 

Tahap ex right adalah merupakan tahap perdagangan saham tanpa melekat bukti 

right yaitu mulai dari tanggal dimulainya perdagangan saham tanpa hak (ex right) 

sampai dengan tanggal awal perdagangan bukti right. Pada tanggal ini mulai 

berlaku harga teoritis saham yang telah disesuaikan dengan saham baru. 

3. Tahap Right Of 

Tahap right of adalah tahap dimana mulainya perdagangan bukti right yang 

sudah tidak melekat lagi dengan perdagangan saham, pendaftaran pemesanan 

pembelian saham baru serta penyerahan suatu kolektif saham baru. 

4. Tahap Right Out 

Tahap right out adalah tahap dimana bukti right tidak ada nilainya maupun 

fungsinya, hal ini berarti sertifikat bukti right sama dengan kertas biasa, pada 

tahap ini semua saham (baik saham lama maupun saham baru) sudah berada 
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lengkap ditangan investor termasuk saham baru yang tidak ditebus, sudah dibeli 

oleh pembeli siaga. Tentunya pada tahap ini saham dapat membanjiri pasar, yang 

berarti dapat memberikan pengaruh terhadap penurunan harga saham. Setelah 

tanggal-tanggal dan tahap perkembangan right issue diketahui, untuk selanjutnya 

akan dibahas mengenai perhitungan nilai teoritis right. 

 

2.2.9 Mekanisme Penawaran Umum Terbatas (Right Issue) di Indonesia 

Penawaran umum terbatas (right issue) merupakan salah satu kegiatan penting 

di pasar modal yang juga tentunya diatur dan mengacu pada perundang-undangan dan 

peraturan tentang pasar modal. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran efek 

bersifat ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, wajib dilakukan dengan 

memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang 

namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal yang 

ditentukan, sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar 

pemegang saham perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal 

tersebut.  

Menurut surat edaran yang dikeluarkan BEI dengan No.SE006/BEJ/0098, 

menguraikan bahwa perusahaan wajib menyampaikan terlebih dahulu jadwal 

pelaksanaan right issue untuk mendapatkan persetujuan bursa. Kemudian setelah 

menyetujui pengumuman tersebut bursa akan mengumumkan informasi mengenai 

penawaran right issue tersebut selambat-lambatnya satu hari berikutnya. 

Sesuai dengan surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: 

kep-26/PM/2003 tentang peraturan perubahan nomor IX.D.1 tentang hak memesan 

efek terlebih dahulu menyatakan bahwa perusahaan yang akan melakukan penawaran 

umum terbatas (right issue) harus mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) 

un tuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana penawaran tersebut. Selain itu 

perusahaan juga harus menyediakan prospektus bagi pemegang saham selambat-

lambatnya 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Sebuah prospektus harus mencakup 

semua rincian dan informasi atau fakta material mengenai penawaran umum dari 
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emiten yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak 

diketahui oleh emiten. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan 

komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan yang paling penting harus dibuat 

ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospektus. Urutan penyampain 

fakta pada prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah 

tertentu. Setiap perubahan atau penambahan informasi mengenai penawaran umum 

terbatas itu wajib tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat RUPS 

dilaksanakan.  

Untuk dapat melaksanakan rapat umum pemegang saham dalam rangka 

penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu maka perusahaan itu 

harus terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen 

pendukungnya kepada BAPEPAM dalam bentuk serta mencakup informasi yang 

ditetapkan untuk penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu 

selambat-lambatnya 28 hari sebelum rapat umum pemegang saham. Kecuali 

dinyatakan lain oleh BAPEPAM, maka pernyataan pendaftaran yang diisyaratkan ini 

menjadi efektif setelah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham dalam 

rapat umum pemegang saham mengenai penawaran hak memesan efek terlebih 

dahulu. 

Sebelum pelaksanaan rapat umum pemegang saham, perusahaan tercatat 

wajib terlebih dahulu menyampaikan ke bursa rencana pembagian hak memesan efek 

terlebih dahulu termasuk didalamnya rasio pembagian hak memesan efek terlebih 

dahulu, jadwal perdagangan saham yang memuat hak memesan efek terlebih dahulu, 

untuk mendapatkan persetujuan bursa. Kemudian perusahaan tersebut wajib 

menyampaikan laporan hasil rapat umum pemegang saham kepada bursa yang 

menyangkut persyaratan pembagian hak memesan efek terlebih dahulu selambat-

lambatnya 1 (satu) hari bursa setelah rapat umum pemegang saham diselenggarakan 

dengan melampirkan rasio pembagian hak memesan efek terlebih dahulu, jadwal 

lengkap perdagangan saham yang memuat hak memesan efek terlebih dahulu, dan 
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iklan prospektus final serta jadwal lengkap pembagian, perdagangan, pemecahan 

(splitting) dan pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu.  

Menurut surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: kep-

26/PM/2003 tentang peraturan perubahan nomor IX.D.1 tentang hak memesan efek 

terlebih dahulu butir ke 11 bahwa hak memesan efek terlebih dahulu merupakan hak 

yang dapat dialihkan dan dibuktikan dengan : 

1. Catatan pemilikan dalam daftar pemegang saham perusahaan atau biro 

administrasi efek. 

2. Sertifikat hak memesan efek terlebih dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk pemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu. Sertifikat tersebut 

harus tersedia sebelum dimulai dan selama periode perdagangan sertifikat hak 

tersebut. 

3. Kupon yang dapat dilepas dari surat saham. 

4. Konfirmasi atau laporan rekening efek yang diterbitkan oleh kustodian. 

Menurut surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: kep-

26/PM/2003 tentang peraturan perubahan nomor IX.D.1 tentang hak memesan efek 

terlebih dahulu butir ke 11 bahwa  pemegang saham yang berhak atas hak memesan 

efek terlebih dahulu adalah pemegang saham yang tercatat pada daftar pemegang 

saham 8 (delapan) hari kerja sebelum rapat umum pemegang saham. Hak memesan 

efek terlebih dahulu dapat ditukarkan dengan efek baru selama periode perdagangan. 

Surat efek baru tersebut harus sudah diterbitkan dan tersedia dalam 2 (dua) hari kerja 

setelah hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan.  

Perusahaan tercatat harus mengambil langkah-langkah untuk mempermudah 

pengalihan hak memesan efek terlebih dahulu. Jika efek yang mendasari hak tersebut 

tercatat di bursa efek maka hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) tersebut 

harus dicatatkan pula di bursa efek yang sama. Hak memesan efek terlebih dahulu 

(right issue) harus dapat dialihkan dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) dan 

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal distribusi hak memesan efek 
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terlebih dahulu (right issue) berakhir. Hak memesan efek terlebih dahulu (right issue) 

yang tercatat dapat juga diperdagangkan diluar bursa (bapepam.go.id). 

Periode untuk melakukan penukaran hak memesan efek terlebih dahulu 

dengan efek baru dimulai pada hari yang sama dengan dimulainya periode 

perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu dan harus berakhir 5 (lima) hari bursa 

setelah berakhirnya perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu. Saham baru 

yang berasal dari pelaksanaan hak memesan efek terlebih dahulu tersebut dicatatkan 

secara otomatis di bursa dan dapat diperdagangkan terhitung sejak dimulainya 

perdagangan hak memesan efek terlebih dahulu (Widjaja, 2008). 

Dalam hubungannya dengan hak memesan efek terlebih dahulu, perusahaan 

harus mengadakan alokasi efek yang tidak dipesan, pada harga pemesanan yang sama 

kepada semua pemegang saham yang menyatakan berminat untuk membeli efek 

tambahan pada periode pelaksanaan hak yang dimaksud. Apabila jumlah permintaan 

atas efek yang tidak dipesan melebihi efek yang tersedia, efek yang dimaksud akan 

dijatahkan secara proporsional berdasarkan atas jumlah hak memesan efek terlebih 

dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta 

penambahan efek berdasarkan harga pemesanan. 

Menurut surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: kep-

26/PM/2003 tentang peraturan perubahan nomor IX.D.1 tentang hak memesan efek 

terlebih dahulu butir 24 bahwa penjatahan ini ditetapkan dalam 1 (satu) hari kerja 

setelah berakhirnya pembayaran pemesanan efek tambahan. Para pemesan efek 

tambahan harus menyerahkan pembayaran penuh kepada perusahaan untuk tambahan 

efek dimaksud dalam 2 (dua) hari kerja setalah berakhirnya perdagangan Hak 

Memesan Efek Terlebih Dahulu. Perusahaan yang bersangkutan harus 

mengembalikan uang untuk bagian pemesanan yang tidak terpenuhi, selambat-

lambatnya pada 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan. Pernyataan pendaftaran 

untuk suatu penawaran umum terbatas (right issue) sekurang-kurangnya terdiri dari 

surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus, dan dokumen lain yang 

diperlukan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran tersebut seperti : rencana 



36 
 

jadwal penawaran umum terbatas (right issue) ; laporan penggunaan dana dari hasil 

penawaran umum sebelumnya serta laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

Akuntan Publik. 

 

 

2.3 Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

2.3.1 Pengertian Kinerja Keuangan 

 Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan 

adalah dengan menilai kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat menjadi ukuran 

keberhasilan suatu perusahaan selama periode tertentu, karena kinerja merupakan 

cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber 

dayanya. Ada lima laporan keuangan yang biasa digunakan untuk menggambarkan 

kondisi keuangan dan kinerja perusahaan yaitu perhitungan laba rugi, neraca, laporan 

arus kas, laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan (Ridwan, 

2002:69). Investor dan stakeholder lainnya memerlukan informasi keuangan reguler 

untuk membantu mereka memantau kemajuan perusahaan.  

 Dalam kamus istilah akuntansi, Aliminsyah dan Padji (2003 : 215) 

mengartikan kinerja sebagai : 

 “ Suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh 

tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi pada suatu periode, seiring 

dengan referensi pada sejumlah standar seperti biaya-biaya masa lalu 

atau yang diproyeksikan, suatu standar efisiensi, pertanggungjawaban 

atau akuntabilitas manajemen atau semacamnya “. 

 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

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. Hal ini sangat penting agar 

sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. 

 Sedangkan Kinerja keuangan dapat diartikan sebagai prestasi yang dicapai 

perusahaan dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan 
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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 di manapun, karena kinerja 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya. 

 Penilaian kinerja keuangan perusahaan merupakan usaha untuk mengukur 

efektifitas dan efisiensi kegiatan keuangan perusahaan selama periode tertentu, 

dimana kinerja keuangan sangat mempengaruhi visi dan misi yang hendak dicapai. 

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 di masa lalu sering kali 

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

Hasil penilaian kinerja perusahaan bermanfaat bagi pihak-pihak seperti, 

pemegang saham, kreditur, direksi atau manajemen dalam perusahaan. Kriteria yang 

dipakai dalam melakukan penilaian kinerja keuangan perusahaan berbeda-beda 

didasari tujuan dan kepentingan pihak-pihak terkait. Untuk dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, manajemen harus mampu mengeloia sumber-sumber daya yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien. 

  

2.3.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan 

 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 di masa lalu sering kali 

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

tujuan penilaian kinerja keuangan menurut Munawir (2002 : 31) adalah : 

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. 
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2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi 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-sumber yang dimiliki 

perusahaan. Dengan demikian diharapkan manajer dapat mengetahui kelemahan 

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. 

 

2.3.3 Laporan Keuangan sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan 

Perusahaan  

Laporan keuangan merupakan gambaran dari suatu perusahaan pada waktu 

tertentu (biasanya ditunjukkan dalam periode atau siklus akuntansi), yang 

menunjukkan kondisi keuangan yang telah dicapai suatu perusahaan dalam periode 

tertentu. Dengan kata lain, laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

pencatatan, yaitu merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang 

terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang 

dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas atau 

laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 
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bagian integral dari laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga menampung 

skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh 

perubahan harga (Prastowo dan Juliaty, 2008:6). 

Menurut Munawir (2002:31) pengertian laporan keuangan adalah : 

“Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk 

memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-

hasil yang telah dicapai oleh perusahaan.”  

Menurut Sundjaja dan Barlian (2004:76) mengemukakan bahwa : 

 “ Laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi, analisis 

data keuangan atau aktivitas perusahaan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan data-data atau aktivitas perubahan tersebut “.  

Menurut Harahap (2008:105) definisi laporan keuangan adalah : 

 “ Gambaran dari kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan 

pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu “. 

Laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan sebagai dasar untuk 

menilai kinerja keuangan perusahaan, menilai posisi keuangan perusahaan, dan 

menilai tingkat kesehatan perusahaan tersebut, dimana dari hasil analisis laporan 

keuangan tersebut dapat diketahui potensi-potensi dan kelemahan yang dimiliki pihak 

perusahaan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dapat 

mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Selain itu melalui laporan keuangan akan dapat dinilai kemampuan 

perusahaan untuk kewajiban-kewajiban jangka pendek, struktur modal perusahaan, 

distribusi daripada aktivanya, keefektifan pengguna aktivanya, hasil atau pendapatan 

yang telah dicapai, serta beban-beban saham perusahaan yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dan juga digunakan sebagai alat 

pengukur kinerja perusahaan. 
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Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan, dapat digunakan suatu ukuran 

atau tolok 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 makna apabila ada perbandingan dengan perusahaan 

sejenis yang memiliki tingkat resiko hampir sama serta terdapat analisa 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). 

 

 

2.4 Economic Value Added (EVA) 

2.4.1 Pengertian Economic Value Added (EVA) 

 Economic Value Added (EVA) merupakan sebuah metode pengukuran nilai 

tambah ekonomis yang diciptakan perusahaan dari kegiatannya selama periode 

tertentu. Prinsip EVA adalah memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja dan 

prestasi keuangan manajemen perusahaan karena EVA berhubungan langsung dengan 

nilai pasar suatu perusahaan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh G. Bennett 

Stewart, III, Managing Partner dari Stern Stewart & Co., sebuah perusahaan 

konsultan manajemen dalam bukunya “The Quest For Value”. EVA adalah 

pengukuran laba ekonomis yang diperoleh dari selisih Net Profit After Tax (NOPAT) 

dengan biaya dari modal yang diinvestasikan. Biaya modal tersebut ditentukan 

melalui Weighted Average Cost of Debt and Equity Capital (WACC) dan jumlah dari 

modal yang digunakan. (http://www.sternstewart.com/; 7 Juli 2010).    

Di Indonesia metode tersebut dikenal dengan metode NITAMI (Nilai Tambah 

Ekonomi). EVA/NITAMI adalah metode manajemen keuangan untuk mengukur laba 

ekonomi dalam suatu perusahaan yang menyatakan bahwa kesejahteraan hanya dapat 
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tercipta manakala perusahaan mampu memenuhi semua biaya operasi dan biaya 

modal (Tunggal, 2001). 

 Economic Value Added  (EVA) adalah konsep yang dipakai untuk menilai 

kinerja perusahaan.  Economic Value Added  (EVA) merupakan indikator tentang 

adanya penambahan nilai dari suatu  investasi. Beberapa ahli mengungkapkan 

pendapatnya tentang Economic Value Added (EVA) dengan definisi yang berbeda-

beda. Berikut ini adalah definisi EVA menurut beberapa ahli: 

 Pengertian EVA menurut Tunggal (2001 : 2) adalah : 

“ Economic Value Added (EVA) adalah laba yang tertinggal setelah 

dikurangi dengan biaya modal (cost capital) yang diinvestasikan untuk 

menghasilkan laba tersebut. EVA merupakan suatu tolak ukur yang 

menggambarkan jumlah absolut dari nilai pemegang saham (shareholder 

value) yang diciptakan (created) atau dirusak (destroyed) pada suatu 

periode tertentu, biasanya setahun “. 

Selanjutnya pengertian EVA menurut Iramani (2005) adalah : 

 “ EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau 

value added dari modal yang telah ditanamkan pemegang saham dalam 

operasi perusahaan. Oleh karenanya EVA merupakan selisih laba usaha 

setelah pajak ( Net Operating Profit After Tax atau NOPAT) dengan biaya 

modal ( Cost of Capital   )”. 

Kemudian pengertian EVA menurut Rahardjo (2005 : 123) adalah : 

“ Economic Value Added (EVA) adalah laba di atas (melebihi) biaya 

kewajiban/hutang dan biaya modal (cost of capital) perusahaan. Secara 

lebih rinci didefinisikan sebagai laba usaha dikurangi dengan pajak dan 

bunga atas hutang serta dikurangi cadangan untuk biaya modal “. 

Devinisi EVA menurut Gitman (2006 : 513) adalah : 

 “ EVA is a popular measure used by firms to determine whether an 

investment contributes positively to the owner wealth “. 
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Artinya, bahwa EVA adalah metode penilaian yang popular digunakan oleh 

perusahaan dalam menentukan apakah investasi yang dilakukan memberikan 

kontribusi yang positif terhadap pemilik perusahaan. 

Metode ini adalah metode yang mengukur seberapa jauh perusahaan telah 

menciptakan nilai bagi kesejahteraan pemegang saham. EVA dirancang untuk 

mengukur profitabilitas perusahaan yang sebenarnya, dan hal itu dihitung sebagai 

laba operasi setelah pajak dikurangi biaya tahunan dari semua modal yang digunakan 

perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Horne dan Wachowicz (2005 : 388) : 

“ EVA is measure of business performance. It is a type of economic profit, 

which is equal to a company’s after tax net operating profit minus a dollar 

cost of capital charge“. 

Artinya bahwa EVA adalah ukuran kinerja bisnis. Ini adalah jenis keuntungan 

ekonomi, dimana sama dengan pendapatan operasional bersih perusahaan setelah 

pajak dikurangi biaya modal. 

Berdasarkan definisi yang diberikan para ahli, dapat disimpulkan bahwa 

Economic Value Added merupakan suatu pengukuran kinerja suatu perusahaan yang 

didasarkan pada penilaian nilai (value) yang perusahaan ciptakan dari aktivitas yang 

dilakukan perusahaan. EVA merupakan selisih dari laba operasi bersih setelah pajak 

dikurangi biaya modal. 

EVA berangkat dari konsep-konsep biaya modal, yakni resiko yang dihadapi 

perusahaan dalam melakukan investasinya. Semakin tinggi tingkat resiko investasi, 

semakin tinggi pula tingkat pengembalian (pendapatan) yang dituntut investor. 

Dengan menghitung semua biaya modal, akan terlihat kemampuan riil perusahaan 

dalam menciptakan nilai tambah. Perusahaan yang laba bersihnya tampak bagus, 

belum tentu memiliki nilai tambah dari kegiatan operasionalnya. Bisa saja ini 

disebabkan sebagian besar modal kerjanya  bersumber dari pemegang saham yang 

dalam perhitungan kinerja keuangan konvensional dianggap sebagai modal gratis. 

Sebaliknya, perusahaan yang mencatat EVA bagus, dipastikan bahwa laba bersihnya 

juga bagus. 
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Laba operasi perusahaan dapat ditingkatkan tanpa penambahan modal, berarti 

manajemen dapat menggunakan aktiva perusahaan secara efisien untuk mendapatkan 

keuntungan yang optimal. Selain itu dengan berinvestasi pada proyek-proyek yang 

memberikan return yang lebih besar dari biaya modal (cost of capital) berarti 

perusahaan hanya menerima proyek yang bermutu dan dapat meningkatkan nilai 

perusahaan. EVA juga mendorong manajemen untuk berfokus pada proses dalam 

perusahaan yang menambah nilai dan mengeliminasi aktivitas atau kegiatan yang 

tidak menambah nilai. Perhitungan EVA pada suatu perusahaan merupakan proses 

yang kompleks dan terpadu karena perusahaan harus menentukan biaya modalnya 

terlebih dahulu. 

 

2.4.2  Ukuran Indikator Perhitungan EVA 

Manajemen dapat melakukan beberapa hal untuk menciptakan nilai tambah 

dari perusahaan. Peningkatan EVA dan penciptaan nilai dapat terjadi ketika suatu 

perusahaan dapat mencapai hal berikut (Young & O’Bryne, 2001:62) : 

1. Meningkatnya pengembalian atas modal yang ada. Jika NOPAT meningkat 

sedangkan WACC dan modal yang diinvestasikan tetap maka EVA akan 

meningkat.  

2. Pertumbuhan yang menguntungkan, nilai diciptakan ketika pertumbuhan 

NOPAT melebihi WACC. 

3. Pelepasan dari aktiva yang memusnahkan nilai. Jika pengurangan modal lebih 

mengganti kerugian dengan peningkatan perbedaan NOPAT dan WACC, EVA 

meningkat. 

4. Periode lebih panjang dimana diharapkan NOPAT lebih tinggi dibandingkan 

WACC. 

5. Pengurangan biaya modal. 

EVA juga dapat menurun jika manajemen menggunakan dana pada proyek 

yang menghasilkan return lebih kecil dari biaya modal atau mengabaikan proyek 

yang dapat menghasilkan return yang melebihi biaya modal. Berdasarkan formula 
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perhitungan EVA menurut Stewart dalam Sari (2011)  untuk meningkatkan nilai 

EVA dilakukan dengan mengambil langkah-langkah berikut : 

1. Meningkatkan return dari capital yang telah dimiliki, jika NOPAT meningkat 

sementara WACC dan invested capital konstan, maka EVA meningkat. 

2. Pengurangan cost of capital (WACC) dengan cara mengoptimalkan penggunaan 

hutang dan penggunaan modal saham (equity). 

3. Mencari dan mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan, jika investasi 

yang dilakukan menghasilkan return yang lebih besar daripada WACC. 

4. Melepas atau merestrukturisasi bisnis yang memusnahkan nilai. 

5. Memperpanjang periode competitive advantage, yang menghasilkan nilai 

NOPAT yang lebih besar daripada WACC. 

 

2.4.3  Tujuan Penerapan EVA  

Penilaian kinerja melalui pendekatan EVA dapat memberikan informasi 

kepada calon investor dalam hal menentukan perusahaan mana yang memungkinkan 

untuk memberikan tingkat pengembalian yang paling optimal, sehingga investor 

dapat memutuskan kepada perusahaan mana akan menanamkan modalnya. Dengan 

demikian dapat juga dikatakan bahwa EVA merupakan tujuan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai atau value added dari modal yang telah ditanamkan oleh 

pemegang saham. 

Dengan perhitungan EVA diharapkan akan mendapatkan hasil perhitungan 

nilai ekonomis perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan oleh EVA dihitung 

berdasarkan perhitungan  biaya modal (cost of capital) yang menggunakan nilai pasar 

berdasarkan kreditur terutama pemegang saham dan bukan menggunakan nilai buku 

yang bersifat historis. Perhitungan EVA juga diharapkan mendukung penyajian 

laporan keuangan yang akan mempermudah pengguna laporan keuangan seperti 

investor, kreditur, karyawan, pemerintah, pelanggan dan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan lainnya (Abdullah, 2003). 
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2.4.4 Manfaat Penerapan EVA 

 Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dalam 

menggunakan EVA sebagai alat ukur kinerja dan nilai tambah perusahaan. Manfaat 

yang diperoleh dalam penerapan metodel EVA bagi suatu perusahaan  menurut 

Abdullah (2003 : 142) adalah : 

1. Penerapan model EVA sangat bermanfaat sebagai alat ukur kinerja perusahaan 

dimana fokus penilaian kinerja adalah penciptaan nilai (value creation). 

2. Penilaian kinerja keuangan dengan menerapkan model EVA menyebabkan 

perhatian manajemen sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan EVA 

para manajer akan bertindak seperti halnya pemegang saham yaitu memilih 

investasi yang dapat memaksimumkan tingkat pengembalian dan 

meminimumkan tingkat biaya modal sehingga nilai perusahan dapat 

dimaksimalkan. 

3. EVA mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kebijakan  struktur 

modalnya. 

4. EVA dapat digunakan untuk mengidentifikasi proyek atau kegiatan yang 

memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari biaya modalnya. 

Kegiatan atau proyek yang memberikan nilai sekarang dari total EVA yang 

positif menunjukkan adanya penciptaan nilai dari proyek tersebut dengan 

demikian sebaiknya diambil, begitu juga sebaliknya.  

Sedangkan menurut Tunggal dalam Iramani (2005 : 3) beberapa manfaat EVA 

dalam mengukur kinerja perusahaan antara lain : 

1. EVA merupakan suatu ukuran kinerja perusahaan yang dapat berdiri sendiri 

sendiri tanpa memerlukan ukuran lain baik berupa perbandingan dengan 

menggunakan perusahaan sejenis atau menganalisis kecenderungan (trend). 

2. Hasil perhitungan EVA mendorong pengalokasian dana perusahaan untuk 

investasi dengan biaya modal yang rendah. 

EVA memiliki fungsi dalam hal capital budgeting, performance appraisal 

dan  incentive compensation. EVA memiliki manfaat yang banyak berkaitan dengan 
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kepentingan internal perusahaan seperti mengetahui ataupun mengevaluasi 

keberhasilan suatu proyek atau investasi, mengetahui keberhasilan manajemen dalam 

mengelola perusahaan (menghasilkan nilai tambah yang signifikan atau tidak) dan 

kompensasi insentif yang bisa tergantung dari nilai EVA yang telah ditargetkan. 

 Dengan perhitungan EVA diharapkan dapat memperoleh hasil perhitungan 

pada upaya penciptaan nilai perusahaan yang lebih realistis. Hal ini disebabkan 

karena EVA dihitung berdasarkan kepentingan kreditur dan terutama para pemegang 

saham dan bukan berdasar nilai buku yang bersifat historis. Karena seorang investor 

yang rasional tentu akan mendasarkan keputusannya pada data keuangan yang terkini 

bukannya data yang bersifat historis. 

 

2.4.5 Keunggulan dan Kelemahan EVA 

Dalam menilai kinerja perusahaan, EVA memiliki beberapa keunggulan 

dimana salah satu keunggulan utamanya adalah sebagai penciptaan nilai. Keunggulan 

lain EVA menurut Iramani (2005) adalah : 

1. EVA memfokuskan penilaian pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban 

sebagai konsekuensi investasi.  

2. Konsep EVA adalah alat perusahaan dalam mengukur harapan yang dilihat dari 

segi ekonomis dalam pengukurannya yaitu dengan memperhatikan harapan para 

penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan dinyatakan dengan ukuran 

tertimbang dari struktur modal yang ada dan berpedoman pada nilai pasar bukan 

nilai buku. 

3. Perhitungan EVA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan 

data pembanding seperti standar industri atau data perusahaan lain sebagai 

konsep penilaian. 

4. Konsep EVA dapat digunakan sebagai dasar penilaian pemberian bonus pada 

karyawan terutama pada divisi yang memberikan EVA lebih sehingga dapat 

dikatakan EVA menjalankan stakeholders satisfaction concepts. 
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5. Pengaplikasian EVA yang mudah menunjukkan bahwa konsep tersebut 

merupakan ukuran praktis, mudah dihitung, dan mudah digunakan sehingga 

merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam mempercepat pengambilan 

keputusan bisnis. 

Selain memiliki beberapa keunggulan, EVA juga memiliki kelemahan. 

Menurut Iramani (2005) kelemahan tersebut adalah : 

1. EVA hanya mengukur hasil akhir (result), konsep ini tidak mengukur aktivitas-

aktivitas penentu. 

2. EVA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan 

pendekatan fundamental dalam mengkaji dan mengambil keputusan untuk 

menjual atau membeli saham tertentu padahal faktor-faktor lain terkadang justru 

lebih dominan. 

 

2.4.6 Perhitungan  Economic Value Added (EVA) 

Economic Value Added (EVA) disebut sebagai total faktor kinerja karena 

EVA memasukkan semua unsur yang terdapat dalam laporan laba rugi dan neraca 

perusahaan, EVA memadukan size dengan ROIC (return on investment capital) 

menjadi satu nilai tunggal, dimana biasanya perusahaan hanya memfokuskan pada 

salah satunya saja (Surya, 2002:26). Stewart merumuskan EVA sebagai berikut : 

 Menurut Young & O’Byrne (2001 : 49) rumus umum yang dipakai untuk 

menghitung EVA adalah : 

  EVA = NOPAT – Capital Charge  

    atau 

EVA = NOPAT – (WACC X Invested Capital) 

Dimana : 

NOPAT = Laba bersih operasi setelah pajak 

Capital Charge = WACC x Invested capital 

WACC  = Weighted Average Cost of Capital 

Invested Capital = Besarnya  modal yang diinvestasikan 
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 Dari perhitungan akan diperoleh kesimpulan dengan interpretasi hasil sebagai 

berikut:  

1. Jika EVA > 0,  hal ini menunjukkan terjadi nilai tambah ekonomis bagi 

perusahaan.  

2. Jika EVA < 0, hal ini menunjukkan tidak  terjadi nilai tambah ekonomis bagi  

 perusahaan.  

3. Jika EVA = 0, hal ini menunjukkan posisi  impas karena laba telah digunakan  

untuk membayar kewajiban kepada pemegang dana baik kreditur 

maupun pemegang saham. 

 

Adapun langkah-langkah untuk menghitung EVA adalah : 

1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

Laba bersih setelah pajak atau yang sering kita sebut dengan NOPAT merupakan 

laba yang diperoleh dari operasi perusahaan setelah dikurangi dengan pajak 

penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan dan seperti biaya penyusutan (Tunggal, 

2008 : 5). NOPAT dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

NOPAT = EBIT (1 – T) 

Dimana : 

NOPAT = Net Operating After Tax atau laba operasi setelah pajak 

EBIT = Earning Before Interest and Tax 

T = Tarif pajak 

 

2. Modal yang Diinvestasikan (Invested Capital) 

Modal yang diinvestasikan (Invested capital) adalah jumlah seluruh pinjaman 

perusahaan di luar pinjaman jangka pendek tanpa bunga (non-interest bearing 

liabilities), seperti hutang dagang, biaya yang masih harus dibayar, hutang pajak, 

uang muka pelanggan, dan sebagainya (Tunggal, 2008 : 5).  

Invested Capital = Total Hutang & Ekuitas + Hutang jangka pendek tanpa 

     bunga 
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3. Biaya Rata-Rata Tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

Menurut Prawironegoro dan Purwanti (2008:35) WACC atau biaya modal rata-

rata tertimbang adalah biaya ekuitas dan biaya hutang masing-masing dikalikan 

dengan persentase  ekuitas dan hutang dalam struktur modal. Adapun rumus untuk 

menghitung WACC adalah : 

WACC = ( Wd.Kd ) + ( We.Ke ) 

Dimana : 

Wd = Bobot utang jangka panjang dalam struktur modal 

Kd = Tingkat biaya modal hutang setelah pajaak 

We = Bobot ekuitas dalam struktur modal 

Ke = Biaya modal ekuitas 

 Dalam menghitung WACC dilakukan tahap-tahap sebagai berikut : 

a. Menghitung Biaya Modal Hutang Setelah Pajak (Kd) 

Adapun rumus untuk menghitung Kd adalah 

    

 

Dan nilai untuk biaya bunga (Kb) dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Kb = 
 

                    
 

Dimana : 

i         = Besarnya bunga yang dibayar 

Total long term debt = Total hutang jangka panjang 

Dan untuk menghitung biaya pajak dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

   
           

   
 

b. Menghitung Biaya Modal Ekuitas (Ke) 

Adapun rumus untuk menghitung biaya modal ekuitas atau Ke adalah : 

    
 

   
       

Kd = Kb (1-T) 
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Dimana : 

Ke  = Biaya modal ekuitas 

 PER = Price earning ratio 

 Sedangkan nilai PER harus dihitung dengan menggunakan rumus : 

     
                      

   
 

 

4. Capital Charges 

 Capital charges adalah aliran kas yang dibutuhkan untuk mengganti para 

investor atas resiko usaha dari modal yang ditanamkannya. (Tunggal, 2001:3).  

 Capital charges merupakan WACC dikalikan invested capital. Hal ini untuk 

menunjukkan seberapa besar opportunity cost modal yang telah disuntikkan kreditor 

maupun pemegang saham. Adapun rumus untuk menghitung capital charges adalah : 

 

 

 

 

2.5 Hubungan Right Issue dengan Kinerja Keuangan 

  Keberhasilan suatu perusahaan seringkali dicerminkan pada pengukuran 

kinerja keuangan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan salah satu indikator yang 

penting, tidak saja bagi perusahaan tapi juga bagi investor yang menunjukan 

kemampuan manajemen perusahaan mengelola modal yang dimiliki.  

 Kebijakan right issue merupakan suatu upaya dari emiten untuk memperbaiki 

kinerja keuangan dengan cara menambah saham yang beredar di pasar guna 

menambah dana perusahaan, sebab dengan adanya pengeluaran saham baru ini, maka 

akan meningkatkan modal disetor, meningkatkan ekuitas dan menambah jumlah 

saham beredar (Samsul, 2008).  

 Baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan setelah melakukan right issue 

dapat  dilihat dari nilai EVA setiap perusahaan. Nilai EVA yang dihasilkan oleh 

Capital Charges = WACC x Invested Capital  
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setiap perusahan dapat menunjukkan ada tidaknya perubahan kinerja keuangan 

perusahaan pasca adanya suatu kejadian, dalam hal ini adalah analisis kinerja 

keuangan setelah right issue. EVA merupakan suatu alat analisis keuangan untuk 

menilai profitabilitas yang realistis dari operasi perusahaan dan EVA 

mempergunakan biaya modal dalam perhitungannya. Dengan demikian dapat juga 

dikatakan bahwa EVA merupakan tujuan perusahaan untuk meningkatkan nilai atau 

value added dari modal yang telah ditanamkan oleh pemegang saham. Penilaian 

kinerja melalui pendekatan EVA dapat memberikan informasi kepada calon investor 

dalam hal menentukan perusahaan mana yang memungkinkan untuk memberikan 

tingkat pengembalian yang paling optimal, sehingga investor dapat memutuskan 

kepada perusahaan mana akan menanamkan modalnya. Perusahaan apabila memiliki 

nilai EVA positif, maka dapat dikatakan bahwa manajemen dalam perusahaan 

tersebut mampu menciptakan nilai tambah bagi perusahaannya. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rido (2002) mengenai perbedaan 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah right issue yang diukur dengan metode EVA, 

dimana dalam penelitian tersebut diperoleh 9 sampel perusahaan yang melakukan 

right issue pada tahun 1994 dengan menggunakan periode pengamatan dua tahun 

sebelum dan sesudah right issue, menunjukan bahwa terdapat peningkatan yang 

signifikan pada tingkat kinerja keuangan perusahaan sesudah right issue.  

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Handoko (2001) mengenai 

analisis kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah right issue terhadap EVA 

pada sektor industry tekstil, diperoleh sampel 4 perusahaan yang melakukan right 

issue pada tahun 1997, dengan menggunakan periode pengamatan dua tahun sebelum 

dan sesudah right issue. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada tingkat kinerja keuangan perusahaan sesudah melakukan right issue, 

dimana pengaruh ini adalah terjadi penurunan kinerja keuangan sesudah perusahaan 

melakukan right issue, penurunan kinerja tersebut dipengaruhi juga karena kondisi 

perekonomian Negara yang sedang memburuk. 
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Penerbitan right issue akan menambah jumlah saham beredar yang juga akan 

meningkatkan biaya saham, namun karena biaya saham relatif besar, kenaikan ini 

diharapkan akan tertutupi oleh kenaikan NOPAT sehingga EVA akan meningkat. 

Peningkatan laba usaha (NOPAT) diharapkan bisa menutupi kenaikan biaya modal 

akibat adanya right issue. Oleh karena itu dengan adanya right issue maka EVA 

perusahaan diperkirakan akan meningkat. Dengan catatan jika dana yang dihasilkan 

melalui right issue digunakan dengan baik maka kinerja keuangan perusahaan akan 

semakin membaik (Jumadi, 2008) . 


