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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui apakah terdapat perbedaaan 

kinerja keuangan yang diukur dengan profitabilitas, likuiditas, leverage, dan 

aktivitas usaha sebelum dan sesudah right issue. Penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel. 

Berdasarkan hasil uji penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

penelitian ini :   

a. Kinerja keuangan perusahaan dengan variabel profitabilitas yang diukur 

dengan ROE menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaaan antara sebelum 

dan sesudah right issue. Hal ini dikarenakan beberapa hal seperti peningkatan 

modal yang tidak diseimbangi oleh peningkatan laba bersih, keputusan 

pendanaan untuk membantu membayar hutang, dan keputusan alokasi dana 

dipakai untuk kegiataan investasi yang bersifat jangka panjang. Dikarenakan 

penggunaan investasi untuk jangka panjang maka peningkatan laba bersih 

belum dapat dilihat satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah.  

b. Kinerja keuangan perusahaan dengan variabel likuiditas yang diukur dengan 

CR tidak berbeda sebelum dan sesudah right issue. Hal ini dikarenakan 

beberapa hal seperti peningkatan kewajiban lancar yang lebih besar 

dibandingkan peningkatan aktiva lancar, dan penggunaan dana right issue 

kurang dioptimalkan perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang akan 

segera jatuh tempo. 

c. Kinerja keuangan perusahaan dengan variabel leverage yang diukur dengan 

DER berbeda sebelum dan sesudah right issue. Hal ini dikarenakan penurunan 

tingkat hutang yang diikuti dengan peningkatan modal, atau dengan kata lain 

jumlah hutang perusahaan semakin menurun, namun perusahaan mengalami 

peningkatan modal atau ekuitas karena adanya penerbitan saham baru. Ketika 

memperoleh dana right issue banyak perusahaan yang menggunakan dana 

tersebut untuk membayar hutang, hal ini dikarenakan perolehan dana melalui 
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right issue dianggap lebih murah dan mudah dibandingkan perusahaan harus 

memperoleh dana melalui pinjaman pihak eksternal 

d. Kinerja keuangan perusahaan dengan variabel aktivitas usaha yang dikukur 

dengan TATO berbeda sebelum dan sesudah right issue. Hal ini dikarenakan 

peningkatan aktiva yang diimbangi oleh peningkatan penjualan bersih atau 

dengan kata lain perusahaan mampu memanfaatkan dan mengelola akivanya 

dengan baik sehingga penjualan menjadi semakin meningkat. Sumber 

pendanaan yang didapatkan dari penerbitan saham baru atau right issue sebagai 

tambahan modal untuk membiayai berbagai kegiatan macam kegiatan 

operasional dan kegiatan investasi perusahaan.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan analisis, terdapat beberapa saran yang dapat di pertimbangkan 

bagi penelitian dengan topik serta bahasan yang sama yaitu :  

a. Secara Teoritis 

1. Peneliti selanjutnya disarankan agar memperoleh hasil penelitian yang 

lebih general, sebaiknya tidak menggunakan metode sampling yang 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Hal ini bertujuan agar jumlah sampel 

semakin besar sehingga hasil penelitian dapat lebih digeneralisasikan dan 

mendapatkan hasil yang bervariatif.  

2. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan waktu 

pengamatan. Penambahan waktu pengamatan membantu memberikan 

gambaran perbedaan kinerja keuangan yang lebih spesifik.  

3. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah variabel-variabel kinerja 

keuangan lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi-

informasi tambahan lainnya, sehingga hasil penelitian menjadi bervariatif 

dan lebih akurat 

b. Secara Praktisi 

1. Bagi Pihak Investor 

Bagi investor disarankan dapat memberikan pertimbangan serta gambaran 

kinerja keuangan perusahaan untuk memutuskan membeli saham. 

sebaiknya mencari informasi yang akurat mengenai kondisi suatu 
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perusahaan, terutama tujuan perusahaan menerbitkan saham baru. Hal ini 

bertujuan untuk mencegah kemungkinan tejadinya kerugian dimasa yang 

akan datang.  

2. Bagi pihak Perusahaan 

Bagi perusahaan disarankan sebelum menggambil keputusan untuk 

penerbitan saham baru atau right issue, sebaiknya perusahaan berhati-hati 

dalam menggambil keputusan tersebut dan mempertimbangkan dengan 

bijaksana mengenai alokasi dana yang akan diperoleh.  Dana yang 

digunakan dan dialokasikan dengan tepat dapat membantu memperbaiki 

kinerja 
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