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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian terdahulu 

1.  Wicaksono (2011), meneliti tentang ” analisis reaksi pasar modal terhadap 

perusahaan-perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) tahun 

2008-2010 di bursa efek indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui reaksi pasar modal terhadap perusahaan yang melakukan IPO 

antara 2008-2010. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat 

perbedaan abnormal return yang signifikan pada saat IPO dan setelah IPO. 

Selain itu, penelitian ini juga menyatakan terdapat perbedaan trading 

volume activity yang signifikan pada saat IPO dan setelah IPO. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitan yang akan peneliti 

lakukan terletak pada objek penelitian dimana meneliti peristiwa IPO 

(Initial Public Offering). terdapat perbedaan pada pada tahun penelitian. 

Seprido Wicaksono melakukan penelitian reaksi pasar modal pada tahun 

2008-2010, sedangkan untuk penelitian ini meneliti reaksi pasar modal 

pada tahun 2011-2013.  

2. Suganda (2007) melakukan penelitian mengenai “reaksi pasar terhadap 

pengumuman saham bonus pada tahun 2000-2006”. Tujuan penelitian ini 

adalah menguji reaksi pasar terhadap pengumuman saham bonus dan 

menguji pengaruh pengumuman saham bonus terhadap volume 

perdagangan disekitar tanggal peristiwa. Hasilnya menunjukkan bahwa 
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terdapat abnormal return disekitar tanggal pengumuman dan terdapat 

perbedaan volume perdagangan yang signifikan sebelum dan sesudah 

tanggal peristiwa. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitan yang akan peneliti 

lakukan terletak pada tujuan penelitian yaitu meneliti reaksi pasar modal. 

Selain itu, terdapat perbedaan pada objek penelitian. yaitu Tarsisius 

Renald Suganda melakukan penelitian tentang saham bonus, sedangkan 

untuk penelitian ini meneliti tentang IPO (Initial Public Offering).  

 

B. Tinjauan Teori 

1. Initial Public Offering (IPO) 

Semua perusahaan tertutup sangat besar kesempatannya untuk 

melakukan go public (menjual saham perusahaan kepada masyarakat) dan 

mencatatnya pada bursa. IPO adalah penawaran saham pertama yang 

dilakukan oleh emiten (perusahan yang akan go public) untuk menjual 

sahamnya kepada masyarakat. Tjiptono dan Hendy (2011:58). IPO (Initial 

Public Offering) merupakan penjualan saham pertama oleh perusahaan 

private kepada masyarakat.  

Perusahaan pertama kali melemparkan sahamnya ke pasar saham 

disebut melakukan penawaran perdana (initial public offering atau IPO) 

Jogiyanto (1998: 402). Karena belum pernah tercatat di bursa saham, maka 

harga sekuritasnya belum diketahui. Oleh karena itu, underwriter 
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cenderung untuk menjualkanya dengan harga harga yang murah 

(undervalued) supaya mengurangi resiko tidak laku terjual.  

Investor yang dapat kesempatan untuk membeli sekuritas yang 

undervalued ini akan dapat menikmati abnormal return. Akan tetapi jika 

pasar sifatnya adalah efisien, abnormal return yang ada hanya terjadi 

dengan waktu yang cepat dan tidak berkepanjangan. Ini berarti investor 

yang membeli beberapa saat setelah pengumuman IPO sudah tidak akan 

memperoleh abnormal return lagi, karena harga sekuritas sudah mencapai 

keseimbangan yang baru.Jogiyanto (2000: 403). 

a. Manfaat IPO 

IPO memiliki berbagai manfaat bagi perusahaan yang 

melaksanakannya, diantaranya: 

1) Memperoleh sumber pendanaan baru berupa hasil penjualan 

saham kepada masyarakat. Perusahaan akan mendapatkan dana 

yang besar dari penjualan saham namun dengan biaya yang kecil 

dibandingkan dengan meminjam dana dari bank. Perusahaan akan 

dikenal oleh dunia perbankan, sehingga akses menuju perbankan 

sangat terbuka. Bank akan percaya dengan perusahaan tersebut, 

karena bank dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan 

melalui informasi keuangan yang ada di Pasar Modal.  

2) Perusahaan dapat mengajak para pemasok dan pembeli untuk 

membeli saham perusahaan. Sehingga pemasok dan pembeli akan 

memiliki loyalitas kepada perusahaan karena pemasok dan 
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pembeli merupakan pemilik saham dari perusahaan. Pemasok dan 

pembeli akan ikut serta dalam pengembangan perusahaan di masa 

depan. Perusahaan akan termotivasi untuk selalu meningkatkan 

kinerjanya, karena kinerja tersebut dapat meningkatkan nilai 

perusahaan di Pasar Modal. 

3) Kemampuan perusahaan yang telah go public jauh lebih baik 

dibandingkan dengan perusahaan tertutup. Perusahaan dituntut 

untuk memiliki kemampuan tetap bertahan dalam kondisi apapun, 

karena hal tersebut dapat mempengaruhi nilai bagi perusahaan 

perusahaan itu sendiri. 

4) Perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan karena selalu 

mendapatkan perhatian media masa dan komunitas keuangan. 

Perusahaan mendapat publikasi melalui media masa dan 

komunitas keuangan. 

b. Konsekuensi IPO 

Setiap perusahaan yang melakukan IPO dihadapkan pada 

konsekuensi atau akbiat sebagai berikut, Gunawan dan Wulandari 

(2009: 11) : 

1) Perusahaan berbagi kepemilikan dengan masyarakat (pemilik 

saham) 

2) Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka dan harus mematuhi 

peraturan pasar modal yang telah berlaku 
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3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan harus tercatat 

secara terperinci dan dapat dipertanggung jawabkan 

4) Perusahaan harus selalu senantiasa meningkatkan tingkat 

pertumbuhan usahanya. 

c. Persyaratan penawaran umum perdana (IPO)  

Perusahaan yang akan menjual sahamnya untuk umum (go 

public) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.  

1) Perseroan Terbatas (PT) telah berjalan minimal selama 12 bulan. 

2) Memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 

Rp5.000.000.000. 

3) Laporan keuangan telah diaudit dan memperoleh opini Wajar 

Tanpa Pengecualian dari akuntan publik yang telah terdaftar pada 

BAPEPAM. 

4) Menjual sekurang-kurangnya Rp50.000.000 (lima puluh juta) 

saham atau 35% dari jumlah saham yang diterbitkan. 

5) Jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak, 

dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan 

di Bursa Efek Indonesia. 

d. Proses Penawaran Umum 

Perusahaan yang akan melakukan go public harus 

mempersiapkan beberapa hal dalam rangka penawaran umum yaitu: 

1) Persetujuan pemegang saham pendiri melalui Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS)  
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2) Perusahaan menunjuk Penjamin Emisi untuk membantu 

menyiapkan semua dokumen. Perusahaan menyiapkan dokumen 

yang diperlukan yaitu:  

a) Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik 

yang telah terdaftar di BAPEPAM  

b) Anggaran Dasar Perusahaan beserta amandemen yang 

disiapkan notaris dan telah disahkan oleh instanti yang 

berwenang  

c) Legal Audit dari konsultan hukum yang terdaftar di 

BAPEPAM  

d) Laporan penilai independen (jika ada)  

e) Prospektus Penawaran Umum dan beberapa dokumen lain 

yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. 

e. Tahap  Penawaran Umum 

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum harus 

melalui beberapa tahap yaitu: 

1) Tahap Persiapan 

Tahap persiapan adalah tahap awal untuk mempersiapkan 

semua hal berkaitan dengan penawaran umum. Hal pertama yang 

dilakukan calon perusahaan tercatat yaitu melakukan rapat umum 

pemegang saham untuk meminta persetujuan dari pemegang 

saham. Jika telah disetujui oleh pemegang saham, maka 

perusahaan menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar 
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modal diantaranya yaitu Penjamin emisi (underwriter), Akuntan 

Publik (Auditor Independen), Penilai independen, Konsultan 

Hukum, Notaris dan Biro administrasi efek. 

2) Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran 

 Calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen 

pendukung untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada 

Bapepam hingga Bapepam menyampaikan bahwa pernyataan 

pendaftaran telah aktif. 

3) Tahap Penawaran Saham 

Perusahaan melakukan penawaran saham kepada investor 

(masyarakat), investor dapat membeli saham melalui agen penjual 

yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum ini biasanya 

dilakukan selama satu hari kerja atau paling lama lima hari kerja. 

Jika perusahaan mengalami kelebihan permintaan, maka investor 

yang tidak mendapatkan saham dapat membeli pada pasar 

sekunder. 

4) Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek 

Setelah penjualan saham pada pasar perdana selesai, 

selanjutnya saham akan dicatat di Bursa Efek Indonesia. 

2. Reaksi Pasar  

Reaksi pasar karena suatu peristiwa diteliti dalam studi peristiwa 

(event study). Event study (Jogiyanto, 2013:555) merupakan studi yang 

mempelajari reaksi pasar terhadap suatau peristiwa (event) yang 
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informasinya di publikasikan sebagai pengumuman. Pasar akan beraksi 

pada peristiwa yang mengandung informasi. Suatu peristiwa dapat 

diibaratkan sebagai suatu kejutan (surprise) atau sesuatu yang tidak 

diharapkan (unexpected). semakin besar kejutannya maka semakin besar 

reaksi pasarnya.  

Pengujian kandungan informasi dimaksudkan untuk melihat reaksi 

pasar dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, 

maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman diterima 

oleh pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan sekuritas 

yang bersangkutan. Reaksi pasar dapat diukur dengan menggunakan harga, 

abnormal return dan trading volume activity.  

Reaksi pasar dari suatu peristiwa diproksikam dengan abnormal 

return. Abnormal return yang bernilai nol menunjukkan bahwa pasar tidak 

bereaksi terhadap peristiwa yang terjadi. Jika pasar bereaksi terhadap 

peristiwa yang terjadi, maka akan diperoleh abnormal return signifikan 

berbeda dengan nol. Tanda dari abnormal return positif atau negatif 

menunjukkan arah reaksi pasar terjadi akibat kabar baik atau buruk. 

Peristiwa kabar baik diharapakan akan ada reaksi secara positif oleh pasar, 

begitu juga sebaliknya kabar buruk akan direaksi negatif oleh pasar. 

Suatu peristiwa atau informasi dianggap sebagai kabar baik atau 

kabar buruk dihubungkan dengan nilai ekonomis yang dikandungnya. 

Apabila suatu peristiwa atau informasi mengandung nilai ekonomis 

meningkatkan nilai perusahaan, maka dikategorikan sebagai kabar baik. 
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Jika peristiwa tersebut mengandung nilai ekonomis menurunkan nilai 

perusahaan, maka termasuk sebagai kabar buruk. 

3. Return 

Return adalah hasil yang diperoleh dari suatu investasi, return 

dibagi menjadi dua yaitu actual return merupakan return yang benar-benar 

diterima atau return yang telah terealisasi dan expected return merupakan 

return yang diharapkan oleh investor dimasa yang akan datang (Jogiyanto, 

2013: 206). Return realisasi berguna sebagai pengukur kinerja perusahaan 

dan dapat digunakan sebagai acuan untuk memprediksi return yang akan 

datang dengan model market model. Dari saham perusahaan yang telah 

terpilih sebagai obyek pengamatan dihitung tingkat keuntungan, yaitu 

actual return atau return. Actual return saham digunakan sebagai dasar 

untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan. 

4. Abnormal Return 

Abnormal return adalah selisih antara actual return dengan 

expected return. Abnormal return dapat digunakan untuk membentuk 

efisiensi pasar yaitu pasar lemah, pasar semi-kuat, pasar kuat. Untuk 

estimasi expected return dapat menggunakan model-model perhitungan 

abnormal return yang dilakukan oleh Brown danWarner dalam Jogiyanto 

(2013: 579) yaitu: Mean adjusted model, market model, market adjusted 

model. 

a. Mean adjusted model menganggap bahwa expected return bernilai 

konstan dan sama dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama 



15 
 

 
 

perioda estimasi. Model rata-rata yang disesuaikan, return yang 

diharapkan dihitung dengan cara membagi return realisasi perusahaan 

pada perioda estimasi. 

b. Market model, expected return dihitung melalui dua tahap (Jogiyanto, 

2013 : 585), yaitu membentuk model ekspektasi dengan data realisasi 

selama perioda estimasi dan menggunakan model ini untuk melakukan 

estimasi terhadap expected return selama perioda window. Model 

ekspektasi dihitung dengan menjumlahkan nilai expected return yang 

tidak dipengaruhi oleh pasar, tingkat keuntungan indeks pasar, dan 

bagian return yang tidak dipengaruhi oleh perubahan besar. 

c. Market adjusted model menyatakan bahwa indeks pasar adalah tolak 

ukur yang baik untuk mengestimasi return suatu sekuritas. Model ini 

tidak memerlukan perioda estimasi untuk membentuk model estimasi. 

Return yang diharapkan adalah return indeks pasar pada periode 

peristiwa tertentu, dan return yang diharapkan untuk semua sekuritas 

pada periode peristiwa tertentu besarnya sama. 

5. Trading Volume Activity  

Trading volume activity merupakan rasio antara jumlah lembar 

saham yang diperdagangkan pada waktu tertentu terhadap jumlah saham 

yang beredar pada waktu tertentu (Husnan ,2005:340). Jumlah saham yang 

diterbitkan tercermin dalam jumlah lembar saham saat perusahaan tersebut 

melakukan emisi saham.  
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Naiknya volume penawaran dan permintaan suatu saham semakin 

besar pengaruhnya terhadap fluktuasi harga saham di bursa, dan semakin 

meningkatnya volume perdagangan saham menunjukkan semakin 

diminatinya saham tersebut oleh masyarakat sehingga akan membawa 

pengaruh terhadap naiknya harga atau return saham. Volume saham lebih 

merefleksikan aktivitas investor karena adanya suatu informasi baru 

melalui penjumlahan saham yang diperdagangkan 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka pikir penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelitian lebih terfokus pada 

pokok bahasan yang diteliti. Adapun bentuk kerangka pikir dari penelitian 

adalah sebagai berikut:        

Gambar 2. 1 : Reaksi pasar modal terhadap perusahaan-perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia 
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Pada kerangka pikir diatas dapat dilihat bahwa reaksi pasar modal 

dapat dilihat dari adanya abnormal return dan perbedaan trading volume 

activity pada saat dan setelah peristiwa IPO, jika terdapat abnormal return 

dan perbedaan trading volume activity maka dapat dikatakan bahwa suatu 

pengumuman yang mengandung informasi akan memberikan reaksi, artinya 

bahwa pasar akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Reaksi pasar ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 

sekuritas bersangkutan (jogiyanto, 2000 : 392-393). Sebaliknya jika pasar 

tidak ada abnormal return dan perbedaan trading volume activity maka tidak 

ada perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. 

Keterangan pada bagan diatas adalah pada saat terjadi peristiwa IPO 

(Initial Public Offering) apabila terdapat abnormal return dan perbedaan 

trading volume activity maka pasar akan bereaksi begitu juga sebaliknya jika 

tidak terdapat abnormal return dan  perbedaan trading volume activity maka 

pasar tidak bereaksi karena pengumuman IPO tidak mengandung informasi. 

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika pasar saham 

mengalami abnormal return dan perbedaan trading volume activity maka 

pasar saham tersebut  bereaksi terhadap peristiwa IPO (Initial Public 

Offering) atau penawaran umum perdana saham pada tahun 2011-2013. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan perumusan masalah dan tinjauan teoritis maka  untuk 

menguji reaksi pasar modal terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan 
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IPO periode 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia, maka dapat disusun 

hipotesis yaitu : 

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

sesudah perusahaan melakukan IPO tahun 2011-2013.  

2. Terdapat reaksi pasar modal dilihat dari perbedaan trading volume 

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

. 

 

 

 


