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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Bursa Efek semakin berkembang dari tahun ke tahun, hal ini 

menunjukkan bahwa efek semakin banyak diminati oleh publik. 

Bertambahnya perusahaan yang go public adalah wujud dari kemajuan Bursa 

Efek. Peran bursa efek mempunyai arti penting bagi pengembangan pasar 

modal Indonesia. Pasar modal sangat berhubungan dengan aksi-aksi didalam 

perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Aksi perusahaan 

tersebut dapat berupa pengumuman laba, pengumuman deviden, 

pengembangan produk baru, pengumuman merger dan akuisisi, pengumuman 

Initial Public Offering (IPO), pengumuman pergantian pemimpin dan lain-

lain. 

 Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian pelaku pasar modal 

adalah IPO. Penawaran umum perdana (Jogiyanto, 2013 : 36) menjelaskan 

penawaran saham perusahaan pertama kali dipasar modal.  Status perusahaan 

berubah dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (go public). 

Dalam proses go public sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder 

(bursa efek) saham  perusahaan yang akan go public dijual di pasar perdana.  

Initial public offering (IPO) atau penawaran perdana disebut juga 

sebagai penjualan saham di pasar perdana. Harga saham yang dijual di pasar 

perdana (saat IPO) telah ditentukan terlebih dahulu, sedangkan harga di pasar 
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sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (penawaran dan permintaan). 

perusahaan dapat menarik dana yang relatif besar dari masyarakat secara 

tunai. Sebaliknya, bagi masyarakat berarti memperoleh kesempatan untuk 

ikut memiliki perusahaan tersebut sehingga terjadi distribusi kesejahteraan. 

Dengan ikutnya masyarakat luas dalam kepemilikan, akan membawa 

konsekuensi bagi pemilik semula, yaitu hak kepemilikannya relatif berkurang 

dibandingkan dengan sebelum go public. 

Perusahaan melakukan IPO bertujuan untuk mendapatkan status 

sebagai perusahaan tercatat di Bursa. Status ini sangat penting karena akan 

menunjukkan bahwa perusahaan yang telah IPO  adalah perusahaan yang 

terpercaya. IPO juga bertujuan untuk mendapatkan pembiayaan perusahaan. 

Perusahaan dapat mendapatkan pendanaan dengan cara menjual 

kepemilikannya dalam bentuk instrumen keuangan kepada masyarakat luas.  

Fenomena undervalued dan overvalued sering terjadi dalam 

penawaran saham perdana, sehingga mengundang spekulan untuk 

mendapatkan abnormal return dari kejadian tersebut. Sindelar dan Ritter 

(1988) dalam Jogiyanto (2013 : 566) menyatakan bahwa abnormal return  

hanya terjadi dalam waktu yang cepat dan tidak berkepanjangan pada pasar 

efisien. Investor yang membeli saham setelah IPO yang berlangsung agak 

lama maka investor  tidak akan mendapatkan  keuntungan abnormal return 

karena beberapa saat setelah IPO akan terjadi proses menuju harga 

keseimbangan. Tonny Maringka (2008 : 4) menyatakan bahwa pengumuman 

penawaran umum (IPO) yang diisukan oleh perusahaan memiliki kandungan 
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informasi dan menyebabkan pasar bereaksi serta abnormal return yang 

berfluktuasi. 

Faktor faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat undrepicing 

saham perdana telah diuji oleh peneliti namun hasil penelitian yang diperoleh 

tidak selalu konsisten antara penelitian satu dengan yang lainnnya. Pada pasar 

perdana informasi yang tersedia terbatas pada penyediaan prospektus oleh 

perusahaan emiten. Ketidak seimbangan informasi dianggap sebagai salah 

satu faktor penyebab terjadinya underpricing. Informasi prospektus menjadi 

faktor yang dipertimbangkan oleh investor dalam membuat keputusan 

investasi.  

Pasar modal di Indonesia saat ini sedang mengalami peningkatan, hal 

ini tercermin dengan banyaknya perusahaan yang melakukan IPO. Tahun 

2011 terdapat 24 perusahaan, tahun 2012 jumlah perusahaan yang melakukan 

IPO berjumlah 22 perusahaan. Tahun 2011 sampai 2012 terjadi penurunan 

sebesar 8%. Tahun 2012 sampai 2013 terdapat 30 perusahaan yang 

melakukan IPO, dari 2012 sampai 2013 terdapat peningkatan sebesar 36%.. 

Perusahaan yang pertama kali melakukan IPO dalam waktu 3 tahun tersebut 

adalah PT Megapolitan Developments Tbk (EMDE) pada tanggal 12 Januari 

2011. dan perusahaan yang paling akhir melakukan IPO dalam waktu 3 tahun 

tersebut adalah PT Industry Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) 

pada tanggal 18 Desember 2013.  

Perusahaan yang melakukan IPO paling banyak tahun 2011 terjadi 

pada bulan juli berjumlah 6 perusahaan.dan pada tahun 2012 juga terjadi pada 
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bulan juli yaitu berjumlah 7 perusahaan. Tahun 2013 perusahaan yang 

melakukan IPO paling banyak juga terjadi pada bulan juli yang berjumlah 7 

perusahaan. Dalam waktu 3 tahun perusahaan yang melakukan IPO paling 

banyak terjadi pada tahun 2013 yang berjumlah 30 perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan metode event study berkaitan pada perusahaan yang 

mencatatkan diri di BEI pada tahun 2011-2013 dengan abnormal return dan 

Trading volume activity. Penelitian ini mencoba menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu peristiwa IPO terhadap aktivitas 

pasar modal, sehingga penelitian ini mengambil sebuah judul : “Reaksi pasar 

modal terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO tahun 2011-

2013 di Bursa Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat reaksi pasar modal dilihat dari abnormal return saat dan 

sesudah perusahaan melakukan IPO tahun 2011-2013? 

2. Apakah terdapat reaksi pasar modal dilihat dari perbedaan trading volume 

activity saat dan sesudah perusahaan melakukan IPO tahun 2011-2013?  

 

C. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Saham yang diteliti adalah saham dari perusahaan-perusahaan yang 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011-2013 dan tidak 

melakukan aksi lain dalam waktu penelitian, pemilihan sampel ini karena 

sampel mewakili penelitian. 

2. Penelitian event study (studi peristiwa) ini menggunakan event window 

(jendela peristiwa) 1 hari saat IPO dan 5 hari setelah IPO. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini 

bertujuan  untuk : 

1. Mengetahui reaksi pasar modal dilihat dari abnormal return saat dan 

sesudah perusahaan melakukan IPO tahun 2011-2013. 

2.  Mengetahui reaksi pasar modal dilihat dari perbedaan trading volume 

activity saat dan sesudah perusaan melaukan IPO tahun 2011-2013.  

 

E. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

Perusahaan, Investor  dan Peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

menentukan harga yang sesuai pada saat melakukan penawaran saham 

perdana, sehingga tambahan modal yang diperoleh menjadi relatif murah 

dan maksimal. 
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2. Bagi Investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi tambahan dalam 

pengambilan keputusan investasi, dengan adanya pengumuman  Initial 

Public Offering (IPO) guna memperoleh keuntungan sesuai yang 

diharapkan. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Sebagai kajian dan referensi untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan reaksi pasar modal terhadap 

perusahaan-perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di 

Bursa Efek Indonesia. 


