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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

A. Simpulan 

Kebijakan Right Issue yang dilakukan perusahaan kemungkinan 

digunakan untuk membayar hutang perusahaan yang telah jatuh tempo ataupun 

digunakan dalam investasi jangka panjang karena terlihat dalam perbedaan 

tingkat kinerja keuangan perusahaan antara sebelum dan sesudah Right Issue 

yang ditunjukan oleh keempat rasio. 

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab sebelumnya, 

ataupun simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu : 

1. 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. 
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2. 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. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran yang dapat penulis berikan seperti uraian sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk menggunakan sampel penelitian 

yang lebih besar, sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisir untuk 

seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan sampel 

yang relatif besar peneliti akan dapat memisahkan sampel kedalam ukuran 

perusahaan dan jenis industri sehingga dapat membandingkan kinerja 

keuangan sebelum dan sesudah Right Issue antara perusahaan besar dan 

kecil. 

2. Pada peneliti selanjutnya sebaiknya tidak hanya menggunakan Current Ratio 

(CR), Debt Ratio (DER), Return On Investment (ROI) dan Total assets 
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turnover (TAT) untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, tetapi 

menggunakan pendekatan lain. Bahkan dapat juga menggunakan seluruh 

rasio keuangan bertujuan untuk dapat mengetahui kinerja yang mana yang 

paling dipengaruhi Right Issue. 


