
 

 

ABSTRAKSI 

Dalam penelitian yang berjudul “Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur 

Sebelum dan Sesudah Right Issue di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2000-2006” merupakan 

salah satu penelitian yang membandingkan kinerja keuangan perusahan maufaktur sebelum dan 

sesudah melakukan Right Issue. Penelitian ini merupakan studi peristiwa yang bertujuan untuk 

menganalisis ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan perusahaan manufaktur sebelum dan 

sesudah Right Issue. Ketika perusahaan yang sudah go public dengan memerlukan tambahan dana 

untuk membiayai kegiatan operasionalnya, perusahaan dapat melakukan Right Issue, yaitu 

penawaran saham baru kepada pemegang saham lama sehingga dana hasil Right Issue diharapkan 

mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hal tersebut maka yang menjadi permasalahan 

penelitian adalah Apakah terdapat perbedaan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan sesudah 

Right Issue pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2000-2006?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan kinerja keuangan 

perusahaan sebelum dan sesudah Right Issue pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia 

periode 2000-2006.metode yang digunakan dalam penentuan sampel untuk penelitian ini adalah 

metode purposive sampling,dimana sampel sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu sehingga 

diperoleh tujuh belas perusahaan (17) yang memenuhi kriteria tersebut. Jenis data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Variabel-variabel yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah rasio likuiditas (Current Ratio), rasio leverage (Debt Ratio), rasio 

aktivitas (Total assets turnover), rasio profitabilitas (Return On Investment). Teknis analisi data 

yang digunakan adalah alat uji Non-Parametrik. Dari hasil analisis menunjukan bahwa  pada 

pengujian hipotesis satu, perbandingan satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Right Issue 

berdasarkan rasio Current Ratio (CR), dan Return On Investment (ROI) berhasil mendukung 

hipotesis alternatif satu yang menunjukan bahwa kinerja keuangan perusahaan manufaktur antara 

satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Right Issue berbeda secara signifikan. Sedangkan 

berdasarkan Debt Ratio (DER), dan Total assets turnover (TAT) tidak mendukung hipotesis 

alternatif satu yang membuktikan tidak adanya perbedaan yang signifikan, tingkat kinerja 

keuangan perusahaan manufaktur baik itu satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah Right Issue 

sedangkan pada pengujian hipotesis dua, perbandingan dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah 

Right Issue berdasarkan rasio Current Ratio (CR) berhasil mendukung hipotesis alternatif dua 

yang menunjukan bahwa kinerja keuangan perusahaan manufaktur antara dua tahun sebelum dan 

dua tahun sesudah Right Issue secara signifikan. Sedangkan berdasarkan Debt Ratio (DER), 

Return On Investment (ROI) dan Total assets turnover (TAT) tidak mendukung hipotesis alternatif 

dua yang membuktikan tidak adanya perbedaan yang signifikan, tingkat kinerja keuangan 

perusahaan manufaktur baik itu dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah Right Issue. 
 


