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ABSTRAKSI 

 

Perusahaan yang go public dalam perkembangannya masih membutuhkan 
sumber dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya, tambahan investasi, maupun 
untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo. Untuk mendapatkan tambahan 
dana ini, perusahaan biasanya melakukan penawaran ekuitas tambahan atau yang 
biasa sering disebut dengan Seasoed Equity Offerings ( SEO ).  

Maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah 
perusahaan yang melakukan SEO akan mengalami penurunan kinerja dalam jangka 
panjang? 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris bahwa perusahaan yang 
melakukan SEO dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kinerja. Objek 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan yang 
melakukan SEO selama kurun waktu lima tahun yaitu laporan keuangan perusahaan 
dua tahun sebelum SEO yaitu tahun 1998-1999, saat SEO tahun 2000-2001, dan dua 
tahun sesudah SEO tahun 2002-2003. Adapun lokasi penelitian yang diambil adalah 
dari Bursa Efek Jakarta.  

Populasi yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah semua 
perusahaan yang terdaftar dalam BEJ, sedangkan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan SEO periode tahun 2000-2001 yang 
terdaftar di BEJ. Sampel yang memenuhi kriteria penelitian ini adalah 20 sampel 
perusahaan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 
dari laporan keuangan dan harga saham penutupan bulanan perusahaan yang 
melakukan SEO   periode tahun 2000-2001 dan terdaftar di BEJ. Sumber Data 
diperoleh dari Pojok BEJ Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang.  

Data yang dibutuhkan adalah data rasio-rasio keuangan perusahaan antara lain 
Current Ratio (CR), Debt Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover ratio (TAT ), 
Net Profit Margin (NPM), Return on Investment (ROI), dan harga saham penutupan 
bulanan. Data tersebut didapatkan dari Indonesian Capital Market Directory ( ICMD ) 
tahun 1998-2004. 

Metode analisis yang dilakukan adalah melakukan uji statistik yang 
digunakan untuk menentukan keputusan menerima atau menolak hipotesis yang 
diajukan dalam penelitian ini. Pengujian statistik yang dilakukan adalah dengan 
menggunakan : uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon dilakukan dengan membandingkan 
kinerja sebelum dan sesudah SEO untuk mengetahui apakah kinerja sebelum 
penawaran lebih tinggi dibandingkan kinerja sesudah penawaran dan membuktikan 
terjadinya penurunan kinerja pasca dilakukannya SEO tersebut. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : (1) Perusahaan yang melakukan SEO akan mengalami 
penurunan Current Ratio  ( CR ) dalam jangka panjang setelah penawaran hasilnya 
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tidak diterima (ditolak); (2) Perusahaan yang melakukan SEO akan mengalami 
kenaikan Debt to Equity ratio ( DER ) dalam jangka panjang setelah penawaran 
hasilnya tidak diterima (ditolak); (3) Perusahaan yang melakukan SEO akan 
mengalami penurunan Net Profit Margin (NPM) dalam jangka panjang setelah 
penawaran hasilnya tidak diterima (ditolak); (4) Perusahaan yang melakukan SEO 
akan mengalami penurunan Total Asset  Turnover ratio ( TAT ) dalam jangka 
panjang setelah penawaran hasilnya tidak diterima (ditolak); (5) Perusahaan yang 
melakukan SEO akan mengalami penurunan Return on Investment ( ROI )  dalam 
jangka panjang setelah penawaran hasilnya tidak diterima (ditolak); (6) Perusahaan 
yang melakukan SEO akan mengalami penurunan kinerja saham dalam jangka 
panjang setelah penawaran hasilnya tidak diterima (ditolak). 

Untuk penelitian mendatang disarankan untuk memperluas periode 
pengamatan sampai lima tahun sebelum maupun sesudah SEO sehingga akan 
menjadikan hasil penelitian lebih akurat. 
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