
131 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja 

keuangan  sebelum dan sesudah right issue yang diukur dengan menggunakan 

metode Economic Value added atau EVA. Perusahaan-perusahaan yang dipilih 

adalah perusahaan yang melakukan right issue pada tahun 2008. 

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan diatas dan dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan 

mengenai penelitian ini bahwa : 

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

Economic Value Added atau EVA pada umumnya mengalami peningkatan 

menjadi lebih baik. Pada tahun pertama sebelum right issue tahun 2006 rata-rata 

perusahaan memiliki nilai EVA yang negatif  ( EVA < 0) hanya PT. Bakrie 

Telecom Tbk yang memiliki nilai EVA positif ( EVA > 0). EVA 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 mengelola dengan baik penggunaan 

modal yang ada sehingga laba oprasi bersih yang dihasilkan belum cukup untuk 

menutupi semua biaya modal perusahaan. Dan pada tahun kedua sebelum right 

issue  rata-rata perusahaan memiliki nilai EVA yang positif dan hanya PT. Duta 

Pertiwi Tbk yang mengalami penurunan EVA atau memiliki nilai EVA yang 

negatif.  EVA yang positif menunjukan bahwa perusahaan mampu menciptakan 

dan menambah nilai bagi para pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. 

Penambahan nilai menandakan keberhasilan manajemen dalam mengelola 

penggunaan modal yang ada sehingga dapat menghasilkan NOPAT yang lebih 

tinggi dari WACC. 
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2. Kinerja keuangan perusahaan sesudah right issue yang diukur dengan metode 

Economic Value Added (EVA) rata-rata mengalami peningkatan kinerja namun 

nilai EVA yang dihasilkan masih negatif ( EVA < 0). Pada tahun pertama 

sesudah right issue semua perusahaan memiliki nilai EVA yang negatif. EVA 

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 mengelola dengan baik 

penggunaan modal yang ada sehingga laba oprasi bersih yang dihasilkan belum 

cukup untuk menutupi semua biaya modal perusahaan. Dan pada tahun kedua 

sesudah right issue tahun 2010 terdapat tiga perusahaan yang memiliki nilai EVA 

negatif dan hanya PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk yang memiliki nilai EVA 

yang positif, artinya bahwa perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi 

perusahaan dan para pemegang sahamnya. 

3. Berdasarkan dari hasil pengujian statistik dengan menggunakan Paired Sample 

T-Test,  diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

tingkat kinerja keuangan perusahaan sesudah dilakukannya right issue yang 

diukur dengan Economic Value Added (EVA), dikarenakan memiliki t hitung < t 

tabel. 

 

5.2 Saran 

 Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah sampel 

yang relatif kecil memungkinkan hasil yang diperoleh tidak dapat digeneralisir. 

Kedua, pemilihan model yang hanya tepat digunakan untuk sampel yang proporsional 

sehingga jumlah sampel terbatas. Melihat pada hasil dan keterbatasan penelitian ini, 

maka ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat 

penulis berikan adalah :  
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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. 

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, 

tejadinya peningkatan kinerja keuangan perusahaan yang sedikit banyak akan 

mempengaruhi harga sahamnya sehingga diharapkan saham-saham tersebut 

dapat memberikan tingkat hasil yang baik bagi para pemegang saham. 

3. Bagi Akademis 

Untuk penelitian selanjutnya mengenai pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

sehubungan dengan right issue hendaknya mengambil sampel yang lebih banyak 

sehingga hasil penelitian akan lebih akurat dan dengan menambah periode 

pengamatan misalkan tiga tahun sebelum dan sesudah right issue, agar hasilnya 

dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu, apakah right issue akan 

berpengaruh jika dilakukan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu 

juga hendaknya penelitian selanjutnya menggunakan alat pengukuran kinerja 

yang berbeda seperti Market Value Added (MVA) dimana pengukuran kinerja 

keuangan perusahaan dilakukan melalui pendekatan nilai pasar yaitu harga 

saham suatu perusahaan karena MVA dapat mencerminkan kinerja perusahaan 

selama hidupnya. 

 

 

 

 

 


