
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan yang semakin berkembang menjadi lebih besar, tentu saja 

membutuhkan dana yang besar pula. Pendanaan tersebut tidak dapat dipenuhi 

apabila hanya mengandalkan dana dari pemilik maupun kredit kepada bank. Salah 

satu alternatif pendanaan yang dapat diandalkan adalah dengan menjual saham di 

pasar modal. Apabila perusahaan ingin menjual sahamnya di pasar modal, maka 

perusahaan sudah harus go public. Apabila perusahaan belum go public, maka 

perlu melakukan proses penawaran umum saham perdana (Initial Public 

Offering/IPO). 

Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) merupakan 

kegiatan perusahaan untuk menjual sahamnya kepada publik melalui pasar modal 

untuk pertama kalinya. Kegiatan penawaran umum perdana atau IPO dilakukan 

sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh sumber dana. Perusahaan bisa 

menggunakan dana hasil dari penjualan saham perdana untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan atau pengembangan perusahaan. Dana yang 

diperoleh melalui penawaran umum perdana bisa digunakan olehperusahaan 

untuk berbagai kegiatan, inverstor harus mengetahui dan memahami tujuan dari 

perusahaan tersebut.IPO diharapkan akan berakibat pada membaiknya prospek 

perusahaan yang terjadi karena adanya dana segar yang masuk ke perusahaan. 



Investor berharap bahwa kinerja perusahaan berikutnya sesudah IPO dapat dipertahankan atau 

bahkan dapat lebih ditingkatkan (Handayani, 2008). 

Tambunan (2013) menyatakan bahwa pada umumnya perusahaan memiliki tiga hal dari 

hasil penawaran umum perdana yaitu ekspansi usaha, membayar utang, dan modal kerja.Investor 

perlu memperhatikan secara baik tujuan dari perusahaan, hal ini bisa dilihat melalui prospektus 

yang diterbitkan oleh emiten. 

Darmadji dan Fahruddin (2008) menjelaskan bahwa saham (stock ataushare)merupakan 

suatu tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau 

perseroan terbatas. Pemilik saham adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga 

tersebut, sedangkan wujud dari saham berupa selembar kertas. Porsi pemilikan saham ditentukan 

dari seberapa besar penyertaan yang ditanamkan diperusahaan tersebut. Hal-hal yang menjadi 

pertimbangan investor dalam investasi adalah hasil yang diharapkan dan tingkat risiko yang 

dihadapi. Hasil yang diharapkan dari investasikan terwujud setelah melewati jangka waktu 

tertentu dan selama jangka waktu tersebut terdapat risiko pada investasi yang dilakukan. 

Semakin besar risiko yang dihadapi danharus ditanggung maka semakin besar tingkat 

pengembalian yang harus dikompensasikan.  

Dalam proses go public, sebelum diperdagangkan di pasar sekunder, saham terlebih 

dahulu dijual di pasar primer atau sering disebut pasar perdana. Penawaran saham secara perdana 

ke publik melalui pasar perdana ini dikenal dengan istilah Initial Public Offering (IPO). Harga 

saham pada pasar perdana ditentukan oleh kesepakatan antara emiten (perusahaan penerbit) 

dengan underwriter (penjamin emisi), sedangkan harga saham pada pasar sekunder ditentukan 

oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran. Menurut Boubaker and Mezhoud 

(2011), penetapan harga saham perdana suatu perusahaan adalah hal yang tidak mudah. Salah 



satu penyebab sulitnya menetapkan harga penawaran perdana adalah karena tidak adanya 

informasi harga yang relevan. Hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan penawaran perdana, 

saham perusahaan belum pernah diperdagangkan sehingga kesulitan untuk menilai dan 

menentukan harga yang wajar. 

 Hanafi (2016) Analysis of IPO underprincing fluctuation empirical study in Indonesia 

stock exchange (analisis fluktuasi ipo underpricing : studi kasus empiris di bursa efek indonesia) 

penggunaan metode book building pada tahun 2000. Industry (keuangan dan non-keuangan), 

return pasar, dan privatisasi (IPO BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan perusahaan swasta). 

Analisis menunjukkan bahwa return pasar dan metode book building mempunyai pen-garuh 

positif pada underpricing dari IPO, hal ini mendukung argument keunggulan metode book 

building untuk IPO dan hipotesis perubahan fungsi tujuan emiten, dalam arti, penggunaan 

metode book building merubah fungsi tujuan pihak-pihak yang terlibat dalam proses IPO. Hasil 

akhir adalah perubahan underpricing dari IPO. 

Yusniar (2016) Kinerja harga saham jangka pendek dan jangka panjang setelah 

penawaran saham perdana IPO menganalisis kinerja saham melalui pengukuran hasil awal, 

Abnormal Return, mengungguli atau underperformed pengembalian saham dalam jangka pendek 

(1 bulan dan 3 bulan) dan dalam jangka panjang (24 bulan), dan untuk uji perbedaan signifikan 

kinerja saham dalam jangka pendek dengan jangka panjang. Metode purposive sampling 

digunakan untuk memperoleh sampel dan ada 71 perusahaan dilakukan untuk membuat 

Penawaran Umum Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2010 – 2012. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja saham di perusahaan yang melakukan IPO pada 

tahun 2010-2012 di kedua jangka pendek dan jangka panjang secara signifikan berbeda. 

Beradasarkan penelitian-peneletian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak peneliti yang 



melakukan penelitian mengenai initial public offering (ipo) yaitu perusahaan baru yang akan 

menuju go public. 

Prastiwi dan Kusuma (2001), Kentris, Kartika dan Yohanes (2004), Murtini (2005) 

meneliti tentang kinerja surat berharga setelah penawaran perdana (IPO) di pasar modal 

Indonesia. Walaupun mereka meneliti kinerja saham setelah IPO untuk periode yang berbeda, 

hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa dalam jangka pendek terdapat Abnormal Return 

yang positif, dan dalam jangka panjang Abnormal Returnnya menjadi negatif. 

Tabel 1.1 

Kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Pada Periode 2015-2018 

Tahun IHSG akhir tahun Perolehan Tahunan Akumulasi 

Perolehan 

2015 5.226,95 22.29% 106,24% 

2016 4.593,01 -12.13% 81,23% 

2017 5.296,71 15.32% 109,00% 

2018 6.355,65 19.99% 150,78% 

Sumber: Bursa Efek Indonesia, data diolah 

Tabel 1.1 memperlihatkan transaksi saham di Indonesia terus mengalami pertumbuhan, 

terkecuali di tahun 2015 mengalami penurunan tetapi pada penutupan perdagangan akhir tahun 

2018 terjadi kenaikan yang sangat tinggi yaitu IHSG menguat 41,61 poin (0,66%) hingga 

mencapai Rp. 6.355,65 dimana presentase menjadi naik sebesar 19,99%. Total kapitalisasi pasar 

(market cap) BEI yang sebelumnya Rp. 6.993 triliun juga menjadi Rp. 7.052 triliun. 

Dengan kondisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan  (IHSG) yang dapat dilihat 

pada tabel 1 diharapkan dapat terus meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di BEI, 

sehingga porsi kepemilikan investor domestik di pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh, 

melihat indikator bursa pada tahun 2018 mencerminkan potensi pertumbuhan penggalangan 

dana.  



Melihat perkembangan transaksi saham tersebut, hal menarik untuk diteliti lebih lanjut 

adalah melihat bagaimana perkembangan saham perusahaan yang go public ditengah 

meningkatnya transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dan tingkat penanaman modal, melalui 

perkembangan kinerja saham-saham perusahaan yang go public atau IPO pada periode 2018. 

Dana yang didapatkan perusahaan melalui penjualan sekuritas merupakan hasil perdagangan 

saham perusahaan yang dilakukan di pasar modal. 

Harga saham yang terjadi di pasar perdana dan pasar sekunder biasanya berbeda. 

Perbedaan ini akan menimbulkan kondisi yang disebut underpricing dan overpricing. Fenomena 

underpricing ataupun overpricing saham merupakan gambaran kinerja saham yang terjadi 

setelah IPO. Berdasarkan jangka waktunya, kinerja saham setelah IPO dapat dibedakan  menjadi 

dua, yaitu kinerja saham jangka pendek setelah IPO dan kinerja saham jangka panjang setelah 

IPO. Kinerja saham jangka pendek setelah IPO adalah kinerja saham kurang dari satu tahun dari 

waktu penawaran perdana. Kinerja saham jangka panjang setelah IPO adalah kinerja saham lebih 

dari atau sama dengan satu tahun dari waktu penawaran perdana. 

Fenomena underpricing ataupun overpricing saham merupakan gambaran initial return 

kinerja saham yang terjadi setelah IPO (Riantani dan Yuliani, 2014). 

Menurut Indarti (2004) dalam (Maria, 2011),Underpricing adalah penentuan harga saham 

dipasar perdana lebih rendah daripada harga dipasar sekunder (closing price) untuk saham yang 

sama. Sebaliknya, apabila penentuan harga saham perdana lebih besar daripada harga dipasar 

sekunder (closing price) untuk saham yang sama disebut overpricing. Menurut Hartono (2013), 

initial return adalah return yang diperoleh dari aktiva di penawaran perdana mulai dari saat 

dibeli dipasar primer sampai pertama kali didaftarkan di pasar sekunder. Banyak model teoritis 



yang menyebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya underpricing adalah adanya asimetri 

informasi. 

Emiten merupakan pihak yang mempunyai informasi lebih tentang keadaan 

perususahaan, sedangkan underwritter sebagai penjamin efek merupakan pihak yang memiliki 

informasi tentang kondisi pasar. Underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimilikinya 

untuk memperoleh kesepakatan yang optimal dengan emiten, yaitu dengan memperkecil resiko 

keharusan membeli saham yang tidak laku jual dengan menetapkan harga murah, sehingga 

emiten harus menerima harga yang murah bagi penawaran saham perdananya, pada saat itulah 

terjadi underpricing.  

Fenomena underpricing ini menurut Ritter (1991), harga saham IPO yang underpriced 

adalah hasil dari ketidakpastian harga saham pada pasar sekunder. Pengungkapan informasi 

keuangan dan non keuangan di dalam prospektus dianggap sebagai salah satu mekanisme untuk 

mengurangi asimetri informasi. Pengungkapan ini sebagai salah satu cara mengurangi asimetri 

informasi yang sering terjadi karena ketidak tahuan investor terhadap kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. 

Menurut Hartono (2013), abnormal lreturn merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return normal merupakan return ekspektasian 

(return yang diharapkan oleh investor). Dengan demikian return tak nomal (Abnormal Return) 

adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasian. Brown dan 

Warner dalam Hartono (2013), mengestimasi return ekspektasian menggunakan model estimasi 

mean-adjusted model, market model dan market-adjusted model. 

Penelitian ini ingin menguji kembali dari beberapa penelitian terdahulu dan 

mengembangkannya sehingga dapat membuktikan kebenaran teori dari penelitian terdahulu  



masih layak untuk diterapkan saat ini atau tidak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada tahun periode penelitian yang digunakan berbeda yaitu periode tahun 

2018 dan penelitian ini ingin melihat keuntungan awal kinerja masing-masing perusahaan pada 

kinerja saham dalam jangka pendek yang mengalami outperformance dan kinerja saham dalam 

jangka panjang yang mengalami underperformance, dilihat melalui harga saham saat IPO dari 

masing-masing perusahaan. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “Analisis 

Perbedaan Kinerja Saham Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Perusahaan yang 

Melakukan Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia.” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada tabel1.1 yang  memperlihatkan bagaimana fenomena terjadinya 

underpricing yaitu pada penutupan perdagangan akhir tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat 

tinggi yaitu IHSG menguat 41,61 poin (0,66%) hingga mencapai Rp. 6.355,65 dimana presentase 

menjadi naik sebesar 19,99%. Total kapitalisasi pasar (market cap) BEI yang sebelumnya Rp. 

6.993 triliun juga menjadi Rp. 7.052 triliun. 

Dengan kondisi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan  (IHSG)  yang dapat dilihat 

lagi pada tabel 1 diharapkan dapat terus meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di 

BEI, sehingga porsi kepemilikan investor domestik di pasar modal Indonesia dapat terus tumbuh, 

melihat indikator bursa pada tahun 2018 mencerminkan potensi pertumbuhan penggalangan 

dana.  

Melihat perkembangan transaksi saham tersebut, hal menarik untuk diteliti lebih lanjut 

adalah melihat bagaimana perkembangan saham perusahaan yang go public ditengah 

meningkatnya transaksi saham di Bursa Efek Indonesia dan tingkat penanaman modal, melalui 

perkembangan kinerja saham-saham perusahaan yang go public atau IPO pada periode 2018. 



Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat 

ditetapkan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana keuntungan awal pada perusahaan yang melakukan initial public offering di pasar 

modal Indonesia  pada tahun 2018? 

2. Bagaimana perkembangan kinerja harga saham setelah perusahaan melakukan IPO pada 

tahun 2018 dalam jangka waktu pendek (3bulan) dan jangka waktu panjang (24bulan)? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara kinerja harga saham jangka pendek dan kinerja harga 

saham jangka panjang pada perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) di pasar 

modal Indonesia ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ingin dijawab, penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk mengetahui bagaimana keuntungan awal pada perusahaan yang melakukan IPO pada 

tahun 2018. 

2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan kinerja harga saham pada perusahaan IPO di 

periode 2018 dalam jangka waktu pendek dan jangka panjang 

3. Untuk menganalisis perbedaan antara kinerja saham jangka pendek dan jangka panjang pada 

perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) di pasar modal Indonesia. 

1.4      Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan yang ingin diselesaikan, manfaat yang 

diharapkan dari penelitian tentang intial public offering (IPO) kinerja harga saham jangka 

panjang dan kinerja harga saham jangka pendek adalah: 



1. Manfaat akademis yaitu sebagai tambahan pengetahuan terkait factor-faktor mengenai initial 

public offering  (IPO) yang terjadi pada perusahaan-perusahaan atau emiten yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) Bagi Penulis 

2. Manfaat praktis yaitu: bagi peneliti dan investor yakni bisa mengetahui tingkat harga saham 

pada perusahaan intial public offering (IPO) yang terdaftar di Busra Efek Indonesia (BEI)  

3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai bahan referensi. 

 


