
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Setiap perusahaan dituntut untuk terus melakukan pengembangan 

usaha agar mampu bersaing dalam dunia bisnis. Perusahaan tentu 

membutuhkan banyak dana untuk membiayai pengembangan usahanya 

karena ekspansi dan investasi akan memerlukan dana yang besar. Alternatif 

sumber pembiayaan bisa dari dana internal maupun eksternal perusahaan. 

Apabila kas perusahaan tidak mencukupi untuk melakukan pembiayaan, 

maka perusahaan harus mencari tambahan dana dari luar perusahaan. Salah 

satu cara perusahaan public untuk mendapatkan dana adalah dari penerbitan 

saham baru menggunakan right issue. Akan tetapi penerbitan saham baru 

bisa mengganggu proporsi kepemilikan mayoritas atau minoritas yang ada.  

Right issue merupakan hak memesan saham terlebih dahulu yang 

diberikan pada pemegang saham lama untuk membeli saham baru pada 

harga dan waktu tertentu melalui penawaran terbatas. Peristiwa right issue 

ini, bila memiliki kandungan informasi, akan direspon oleh pasar atau 

investor dalam bentuk fluktuasi harga saham di sekitar tanggal 

pengumumannya. Harga saham akan meningkat bila investor 

mengantisipasi adanya informasi yang dianggap good news dan sebaliknya 

harga saham akan menurun bila investor mengantisipasi adanya informasi 

yang dianggap bad news.  
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Penelitian-penelitian terdahulu berdasarkan data Amerika Serikat 

secara bulat menunjukkan bahwa pasar bereaksi negatif terhadap 

pengumuman right issue (Kabir & Roosenboom, 2003). Jung et al. (1996, 

dalam Kabir & Roosenboom, 2003) menyatakan bahwa pasar bereaksi 

negatif terhadap pengumuman seasoned equity offerings (SEO) di Amerika 

Serikat yang ditunjukkan dengan penurunan average abnormal return 

sebesar 3-4% dalam jangka waktu 2 hari setelah pengumuman. Seasoned 

equity offerings merupakan penerbitan saham baru sesudah perusahaan 

melakukan IPO (initial public offering) di mana right issue merupakan salah 

satu bentuk SEO. Pengumuman right issue dinilai sebagai sinyal negatif 

yang mengindikasikan adanya informasi yang tidak menguntungkan. 

Right issue juga menjadi momen penting bagi manajemen untuk 

mempertahankan atau bahkan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini 

karena kinerja perusahaan merupakan informasi mengenai kondisi 

perusahaan publik yang menjadi pertimbangan investor dalam melakukan 

investasi pada kesempatan right issue. Secara teori, pembiayaan melalui 

right issue diharapkan akan memberikan dampak pada meningkatnya 

kinerja perusahaan karena dana segar yang didapatkan dari right issue dapat 

memperkuat struktur modal perusahaan. Akan tetapi, hasil penelitian-

penelitian terdahulu justru sebaliknya menunjukkan adanya penurunan 

kinerja perusahaan setelah penerbitan right issue. Penelitian (Kabir & 

Roosenboom, 2003) menunjukan kinerja operasional yang diproksikan 

dengan rasio return on assets menunjukkan negatif signifikan selama lima 
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tahun setelah pengumuman right issue. Return on assets atau hasil 

pengembalian terhadap aset yang negatif menunjukkan adanya penurunan 

kinerja operasional perusahaan secara kontinu selama lima tahun. 

Menurut (Kabir & Roosenboom, 2003) kinerja operasional 

perusahaan seharusnya konsisten dengan return tidak normal (abnormal 

return) yang teramati selama pengumuman right issue. Asumsi utamanya 

adalah pasar dapat mengantisipasi perubahan kinerja operasional 

perusahaan di masa depan. Antisipasi pasar atas perubahan kinerja 

operasional perusahaan di masa depan ini dapat menyebabkan penurunan 

harga saham yang menghasilkan return tidak normal. Relasi return tidak 

normal negatif dan antisipasi kinerja operasional ini diteorikan dalam 

hipotesis asimetri informasi (the asymmetric information hypothesis), 

hipotesis overinvestment of free cash flow, dan hipotesis window of 

opportunity. Hipotesis asimetri informasi berpendapat bahwa manajer 

perusahaan memiliki informasi yang lebih akurat dari pada investor. 

Hipotesis overinvestment of free cash flow berpendapat bahwa manajer 

memiliki kebijakan untuk menahan arus kas untuk meningkatkan ukuran 

perusahaan. Terakhir, hipotesis windows of opportunity berpendapat bahwa 

manajer perusahaan akan melakukan penawaran modal berdasarkan kondisi 

ekonomi yang menguntungkan. Hasil penelitian (Kabir & Roosenboom, 

2003) mengenai relasi return saham dan kinerja operasional menunjukkan 

bukti yang mendukung hipotesis asimetri informasi dan hipotesis 

overinvestment of free cash flow.  
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Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti bermaksud untuk meneliti 

perusahaan-perusahaan public di Bursa Efek Indonesia (selanjutnya, BEI) 

yang melakukan right issue. Apakah saat pengumuman right issue pasar 

mengantisipasi kinerja operasional perusahaan di masa mendatang. 

Antisipasi pasar terhadap kinerja operasional perusahaan di masa 

mendatang ini mengasumsikan adanya relasi yang konsisten pada 

perubahan harga saham dan kinerja operasional. Penelitian ini juga akan 

menguji apakah hipotesis overinvestment of free cash flow mendasari relasi 

di antara perubahan harga saham sekitar pengumuman right issue dan 

kinerja operasional perusahaan mendatang. Berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan di atas maka penelitian yang diusulkan ini akan diberi judul 

“ANTISIPASI PASAR MODAL TERHADAP KINERJA 

OPERASIONAL EMITEN BURSA EFEK INDONESIA SETELAH 

RIGHT ISSUE PERIODE 2012-2013”  

 

1.2  Perumusan dan Pembatasan Masalah 

a. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah pasar bereaksi negatif di sekitar pengumuman right issue? 

2. Apakah return on assets mengalami penurunan setelah perusahaan 

melakukan right issue? 
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3. Apakah market to book value berpengaruh terhadap average 

abnormal return? 

4. Apakah market to book value berpengaruh terhadap return on 

assets? 

b. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini bermaksud menguji kemungkinan pasar modal dapat 

mengantisipasi kinerja operasional perusahaan di masa mendatang. 

Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar 

di BEI dan melakukan right issue pada periode 2012-2013. Penelitian 

ini akan memaparkan penilaian pasar terhadap pengumuman right issue 

diwakili oleh return tidak normal (abnormal return). Kinerja 

operasional perusahaan akan diwakili oleh perhitungan return on assets 

selama tiga tahun setelah pengumuman right issue. Penilaian atas 

overinvestment of free cash flow akan menggunakan rasio market to 

book value disekitar tanggal pengumuman right issue. Rasio market to 

book value ini akan menjadi variabel independen yang memengaruhi 

perubahan harga pasar saham (diwakili oleh average abnormal return 

sekitar pengumuman right issue) dan kinerja operasional perusahaan 

(diwakili oleh  return on assets) selama tiga tahun mendatang setelah 

pengumuman right issue. 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui reaksi pasar di sekitar pengumuman right issue. 

2. Mengetahui pertumbuhan return on assets perusahaan setelah 

melakukan right issue. 

3. Menguji hipotesis overinvesment of free cash flow pada perusahaan 

yang menerbitkan right issue dengan melihat pengaruh market to 

book value terhadap average abnormal return dan return on assets. 

b. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi investor dalam melakukan keputusan investasi pada perusahaan 

publik berdasarkan informasi di sekitar pengumuman right issue dan 

pasca right issue.  

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

adanya relasi antara kinerja saham di pasar modal dan kinerja 

operasional di pasar nyata dengan melihat antisipasi yang dilakukan 

pasar modal masa di kini terhadap kinerja operasional perusahaan di 

masa mendatang. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan menjadi referensi untuk pengembangan penelitian sejenis 

lebih lanjut. 
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1.4  Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini menjelaskan latar belakang, perumusan 

dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teoritis. Pada bab ini menjelaskan teori dan konsep yang 

mendasari, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir penelitian, 

pengembangan hipotesis dan definisi operasional variabel. 

Bab III Metode Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang obyek 

penelitian, populasi dan sampling, metode pengumpulan data, analisis data serta 

pengujian hipotesis.  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini menjelaskan 

gambaran umum obyek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan. 

Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada bab ini menyajikan kesimpulan, saran, 

dan keterbatasan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

  


