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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan investasi dari waktu ke waktu mengalami perubahan 

yang sangat cepat. Investasi ini dimulai dari cara yang tradisional yaitu dengan 

membeli tanah dan emas, kemudian meningkat dengan adanya investasi di 

pasar uang (perbankan) melalui tabungan atau deposito. Bentuk investasi ini 

akhirnya meningkat, di pasar uang investasi dilakukan dengan commercial 

paper dan valuta asing. Bentuk investasi yang lebih modern dan marak saat ini 

adalah investasi di pasar modal atau bursa efek yang memperdagangkan 

saham, obligasi, rekasadana dan surat berharga lainnya (seperti warrant, 

future, option). Banyak manfaat yang diperoleh dengan adanya pasar modal 

ini antara lain adalah sebagai penyedia sumber pembiayaan (jangka panjang) 

bagi dunia usaha dan juga memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal, 

keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat dan 

menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik. 

Beragam aktivitas yang terdapat di pasar modal dapat dikelompokkan 

menjadi dua aktivitas utama yang kita kenal, yaitu pasar perdana dan pasar 

sekunder. Pasar perdana atau sering juga disebut IPO (Initial Public Offering) 

adalah merupakan penawaran saham perusahaan untuk pertama kalinya. Pada 

pasar perdana ini profesi pendukung pasar modal yang berperan adalah 

penjamin (underwriter). Penjamin ditunjuk oleh perusahaan untuk membantu 
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menentukan harga saham perdana dan membantu memasarkan sekuritas 

tersebut kepada calon investor. Pasar sekunder adalah penjualan saham setelah 

penjualan pada pasar perdana berakhir. Pasar sekunder mengacu pada kegiatan 

jual beli saham setelah saham tersebut dicatatkan. Aktivitas jual beli saham di 

bursa efek ditentukan oleh kekuatan supply dan demand atas saham tersebut. 

Pasar modal justru ramai dan menarik karena adanya perdagangan efek. 

Banyak sisi yang dapat kita lihat dari adanya perdagangan efek, antara lain 

yaitu peran bursa sebagai fasilitator perdagangan, peran perantara 

perdagangan efek, sistem dan prosedur dalam jual beli efek, perlunya indeks 

harga saham, keterbukaan informasi, registrasi efek dan termasuk berbagai 

kecurangan yang terjadi dalam aktivitas perdagangan efek. 

Seorang investor dalam melakukan aktivitas perdagangan efek harus 

lebih berhati-hati, dalam berinvestasi investor perlu mempertimbangkan dua 

hal yaitu risiko (risk) dan tingkat keuntungan (return) yang optimal. Seorang 

investor akan berharap apabila keadaan membaik dan IHSG meningkat, maka 

harga sahamnya juga meningkat. Ada sebagian investor mengharapkan return 

yang lebih dengan memanfaatkan informasi yang ada yang disebut Return 

Abnormal. Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi dan yang 

memberikan dorongan kepada investor untuk melakukan investasi. Return 

dapat berupa return realisasi (realized return), yaitu merupakan return yang 

telah terjadi, return ini terjadi berdasarkan data historis dan digunakan sebagai 

salah satu pengukur kinerja perusahaan dan return ekspektasi (expected 
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return), yaitu return yang belum terjadi dan diharapkan terjadi dimasa 

mendatang. 

Penetapan harga yang terlalu rendah pada saham perdana 

mengakibatkan investor mempunyai return yang tinggi pada saat pertama kali 

diperdagangkan di pasar sekunder. Overpricing pada umumnya terjadi karena 

penjamin emisi memiliki informasi lebih banyak tentang pasar modal, 

sedangkan emiten merupakan pihak yang tidak memiliki informasi tentang 

pasar modal, sehingga penjamin emisi memanfaatkan informasi yang 

dimilikinya untuk membuat kesepakatan harga saham perdana yang optimal 

baginya, dimana memperkecil risiko bila saham tidak terjual semuanya. 

Sementara itu investor yang memiliki informasi yang lebih baik akan membeli 

saham-saham perdana yang nantinya akan memberi return. 

Overpricing ditetapkan agar pemberian informasi bahwa perusahaan 

menjanjikan keuntungan dan emiten berusaha menarik minat investor dengan 

menawarkan sahamnya pada harga rendah agar memperoleh return bagi 

investor. Penentuan besarnya abnormal return dilakukan dengan cara 

mengurangkan return saham dengan return pasar. Return saham merupakan 

keuntungan yang didapatkan karena perubahan harga saham. Return pasar 

adalah keuntungan yang didapat dari perubahan Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG). 

Belakangan ini pertumbuhan dan perkembangan perusahaan di 

Indonesia sangat cepat, meskipun sempat terkena dampak krisis tahun 2008. 

Namun hal ini tidak menjadi kendala untuk terus tumbuh dan berkembang. 
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Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perkembangan 

ini tentu sangat membanggakan dan menjadi harapan baru bagi masyarakat 

Indonesia  untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian masyarakat 

Indonesia. 

Banyaknya perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini 

menunjukkan bahwa perkembangan perekonomian bangsa Indonesia dari 

tahun ke tahun semakin baik. Perusahaan sendiri sadar bahwa keterlibatan 

masyarakat untuk mengembangkan perusahaan sangat dibutuhkan, oleh 

karena itu perusahaan berlomba-lomba untuk segera listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Meskipun demikian, bukan berarti perusahaan harus gegabah 

dalam melakukan listing, akan tetapi perusahaan juga harus memikirkan 

bagaimana nanti ketika perusahaan sudah listing, apakah pertumbuhannya 

akan semakin baik yang ditandai dengan harga sahamnya yang semakin 

meningkat, atau justru sebaliknya perusahaan justru tidak lebih baik. 

Analisis semacam ini tentu sangat penting sebelum melakukan listing 

di BEI, baik itu bagi perusahaan sendiri maupun bagi para calon investor. 

Banyak kasus yang terjadi perusahaan melakukan delisting, hal ini 

dikarenakan perusahaan terlalu gegabah dalam melakukan listing, sehingga 

setelah perusahaanya listing justru tidak lebih baik dari sebelum melakukan 

listing. Hal semacam ini bisa disebabkan kurangnya pertimbangan dan terlalu 

terburu-buru tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang itu juga berdampak 

terhadap perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Saham Perdana Pada Perusahaan 

Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat 

perumusan masalah yaitu: “Bagaimana kinerja saham perdana pada 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditinjau dari kondisi 

underpricing dan overpricing”.? 

 

C. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah ini dibuat dengan tujuan agar permasalahan yang 

dibahas tidak meluas. Adapun batasan masalah yang akan dijelaskan adalah: 

1. Dibatasi pada tahun penelitian, yaitu perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) pada semester I tahun 2011. 

2. Data harga saham yang digunakan adalah harga pada saat penawaran 

perdana dan harga harian selama 15 hari pasca penawaran perdana. 

 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kinerja saham perdana 

pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditinjau dari 

underpricing dan overpricing. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Emiten 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi emiten 

yang akan memutuskan melakukan pencatatan di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

b. Bagi investor 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi 

investor dalam mengambil keputusan berinvestasi untuk mendapatkan 

keuntungan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya, khususnya untuk saham perdana. 

 

 


