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  BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kinerja 

keuangan perusahaan sebelum dan sesudah right issue pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2015-2016 , melalui analisis rasio keuangan dan kompratif, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1. Kinerja keuangan sebelum right issue diukur dengan rasio keuangan 

daiantaranya :  

a. current ratio pada perusahaan-perusahaan right issue menggalami penurunan 

pada dua tahun sebelum right issue sehingga perusahaan berada dalam kondisi 

kekurangan modal untuk membayar kewajiban lancar. 

b. debt equity ratio pada perusahaan-perusahaan right issue menggalami 

peningkatan atau kestabilan hutang dalam membiayai asset perusahaan pasca 

sebelum right issue. 

c.  Total asset turnover pada perusahaan right issue menggalami peningkatan 

sehingga perusahaan berada dalam kondisi baik. 

d.  Return on Asset perusahaan-perusahaan right issue menggalami penurunan 

bahkan beberapa perusahaan menggalami minus atau kerugian. 
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5.1.2. Kinerja keuangan sesudah right issue diukur dengan rasio keuangan 

diantarnya:  

a. current ratio pada perusahaan-perusahaan right issue menggalami kenaikan 

pasca right issue kemudian menggalami penurunan pada tahun 2016-2017 

tidak begitu signifikan. 

e. debt to equity ratio pada perusahaan-perusahaan right issue menggalami 

peningkatan atau kestabilan hutang dalam membiayai asset perusahaan pasca 

sesudah right issue . 

b.  Total Asset turnover pada perusahaan-perusahaan right issue mengglami 

peningkatan sesudahnya. Hal tersebut dana yang didapatkan dari right issue 

digunakan untuk perputaran modal perusahaan.  

c. Return on asset pada perusahaan-perusahaan right issue menggalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi nilai ROA masih menunjukan minus 

dan belom dikatakan sepenuhnya membaik. 

5.1.3. Hasil pengujian statistik terdapat perbedaan 2 tahun sebelum dan 2 tahun 

sesudah right issue dengan sampel 15 perusahaan yang melakukan right issue di 

bursa efek Indonesia tahun 2015-2016 yang diukur menggunakan rasio-rasio 

keuangan menunjukan bahawa : current ratio dan total asset turnover 

bersignifikan artinya terdapat perbedaan 2 tahun sebelum dan 2 tahun sesudah 

right issue. Dana yang dihasilkan dari right issue digunakan untuk membayar 

kewajiban lancar dan meningkatkan asset lancar sehingga terjadi peningkatan 

likuiditas perusahaan serta dana hasil right issue digunakan pula secara efektif 
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efisien untuk meningkatkan penjualan perusahaan sehingga perputaran penjualan 

terus berjalan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan mengenai 

analisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah Right issue pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 2015-2016. Beberapa saran dalam penelitian ini antara lain: 

5.2.1. Dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan menggunakan rasio 

current ratio, debt to equity ratio, total asset turnover dan return on asset 

dalam penggunaan dana tambahan right issue dapat dikatakan baik dalam 

melunasi hutang jangka pendeknya namun sebaiknya pada return on asset 

perlu ditingkatkan kembali agar menarik investor untuk menanamkan 

sahamnya kembali, karena hasil investasi tersebut akan lebih dilihat oleh 

investor. 

5.2.2. Bagi peneliti ini, peneliti berharap peneliti yang selanjutnya agar lebih 

menggembangkan kembali penelitian ini dan memperpanjang masa  

periode pengamatan agar dapat melihat dampak dan motif pelaksanaan 

right issue dalam jangka panjang, serta tidak hanya menggunakan rasio 

CR, DER, TATO, dan ROA saja untuk mengukur kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga dapat lebih menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

5.2.3. Bagi peneliti, mengharapkan bahwa penelitian ini dapat bermanfaat dan 

menambah wawasan serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya yang akan 

melanjutkan penelitian tentang ilmu keuangan di pasar modal. 
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5.2.4. Bagi perusahaan, harus mampu menggunakan dana hasil right issue 

dengan sebaik mungkin agar bisa memberikan timbal balik di kedua belah 

pihak atau perusahaan dan investor. 

5.2.5. Bagi investor atau pemegang saham, peneliti ini dapat dijadikan referensi 

dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modal 

kembalikan kepada perusahaan yang melakukan right issue 2015-2016. 

Beberapa perusahaan yang menggalami peningkatan sesudah right issue 

diantaranya TOTO,WSKT, CENT, ADHI, ANTM, HMSP,MAIN, SIPD, 

AALI, BRNA,BLTZ DAN KRAS. 

5.2.6. Bagi pihak lain, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan 

tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi pembaca yang 

akan melakukan penelitian di bidang keuangan dengan judul “analisis 

kinerja keuangan sebelum dan sesudah right issue” dengan pengembangan 

penelitian-penelitian lebih baik lagi. 

 


