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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Hariadi (2008), yang meneliti tentang “Analisis Kinerja Saham 

Perdana Pada Perusahaan Yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) Di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara 

umum kondisi saham lebih banyak menunjukan adanya overpricing dari pada 

underpricing pada semua saham perdana khususnya pada Perusahaan 

Manufaktur yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 

2004-2005, dimana nilai saham lebih kecil (<) dari nilai pasar. 

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah 

terletak pada objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Hariadi 

(2008), dilakukan pada perusahaan Manufaktur di mana hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa secara umum kondisi saham perusahaan lebih banyak 

yang menunjukan adanya overpricing. 

 

B. TINJAUAN TEORI 

1. Pasar Modal 

Pasar modal mempunyai hubungan yang erat dengan 

perekonomian suatu negara. Keadaan perekonomian negara yang stabil 

akan berpengaruh pada kestabilan pasar modal, sebaliknya apabila negara 

tidak stabil maka akan menyebabkan penurunan kegiatan di pasar modal. 
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Adanya kegiatan di pasar modal yang kurang stabil itu akan menyebabkan 

para investor ragu-ragu untuk melakukan investasi di bursa efek. Hal ini 

mengharuskan semua pihak untuk selalu mencari informasi secepat 

mungkin mengenai perkembangan bisnis yang terjadi. 

Tandelilin (2001: 14), pasar modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana 

dengan cara memperjual-belikan sekuritas. Sartono (2001: 21) 

mengemukakan bahwa pasar modal adalah tempat terjadinya transaksi 

asset jangka panjang atau long-term financial assets. Pasar modal dalam 

istilah asing disebut sebagai Capital Market. Capital Market ialah suatu 

kegiatan yang mempertemukan penjual dan pembeli dana. Dana yang 

diperjual-belikan itu digunakan untuk jangka panjang dalam menunjang 

pengembangan usaha. 

Berdasarkan pengertian diatas, pasar modal merupakan tempat 

beraktivitas antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang kekurangan 

dana dengan cara memperjual-belikan saham, obligasi dan instrument 

derivative pasar modal lainnya. Adanya pasar modal ini diharapkan 

aktivitas suatu perekonomian meningkat, dimana pasar modal menjadi 

alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan, sedangkan lembaga 

pembiayaan perbankan dapat dialihkan untuk pembiayaan industri kecil 

dan menengah. 

Kegiatan pasar modal ini sehari-harinya tidak lepas dari hiruk-

pikuk dua aktivitas utamanya, yaitu: 
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a. Pasar Perdana 

Keputusan suatu perusahaan untuk Go Public menjadi perusahaan 

privat merupakan keputusan penting yang harus dipikirkan seoptimal 

mungkin, kerena jika suatu perusahaan memutuskan untuk Go Public 

dan melemparkan saham perdananya ke publik (Initial Public 

Offering), isu utama yang akan muncul adalah tipe saham apa yang 

akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar 

sahamnya dan kapan waktunya yang paling tepat. Jogiyanto (2008: 

30), proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya 

akan dijual kembali ke publik disebut dengan Underwriting. Tandelilin 

(2001: 14), memaparkan bahwa pasar perdana terjadi pada saat 

perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk 

pertama kalinya, dalam pasar perdana ini terjadi penawaran umum 

yang dikenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering). Sebelum 

menawarkan saham perusahaan emiten akan mengeluarkan prospektus 

yaitu informasi mengenai perusahaan secara detail. Jogiyanto (2008: 

40), prospektus adalah dokumen yang berisi informasi tentang 

perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang berkaitan 

dengan sekuritas yang ditawarkan. 

b. Pasar Sekunder 

Pasar sekunder merupakan kelanjutan dari pasar perdana, yaitu pasar 

di mana perusahan yang sudah melakukan penawaran saham 

perdananya akan melanjutkan transaksinya ke pasar sekunder, oleh 
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karena itu pasar sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah 

tercatat di bursa setelah sekuritas tersebut memenuhi syarat listing. 

Setelah perusahaan menjual sahamnya untuk pertama kali (IPO), maka 

untuk selanjutnya saham tersebut akan diperdagangkan di pasar 

sekunder. Pada pasar sekunder ini berlaku penjualan maupun 

pembelian saham dimana harga saham berfluktuasi sesuai kekuatan 

permintaan (demand) dan penawaran (supply). Tandelilin (2001: 16), 

dengan adanya pasar sekunder investor dapat melakukan perdagangan 

sekuritas untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu pasar 

sekunder memberikan likuiditas kepada investor, bukan kepada 

perusahaan seperti dalam pasar perdana. Pasar sekunder biasanya 

dimanfaatkan untuk perdagangan saham biasa, saham preferen, 

obligasi, warran maupun sekurutas derivative (opsi dan futures). Di 

Indonrsia sekuritas yang umumnya diperdagangkan di pasar sekunder 

adalah saham biasa, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, 

waran, bukti right dan reksadana. 

 

2. Surat Berharga dan Saham 

a. Surat Berharga dan Saham 

Surat berharga (sekuritas) pada umumnya merupakan secarik 

kertas yang menunjukkan hak kepemilikan atas suatu perusahaan. 

Menurut Undang-Undang Pasar Modal No 8 Tahun 1995, Efek adalah 

surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, 
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saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi 

kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivative dari efek. 

Pasar modal efek yang sering diperdagangkan di bursa efek pada 

umumnya adalah saham (stock), saham preferen (preferred stock), 

obligasi (bond), right dan warrant. Salah satu surat berharga yang 

cukup popular diperjual-belikan di pasar modal adalah Saham. 

Bentuk saham itu sendiri merupakan selembar kertas yang 

memuat bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan baik 

sebagian maupun keseluruhan. Saham dapat dikatakan tanda 

penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu 

perusahaan. Siamat (2005: 507), Saham atau stocks adalah surat bukti 

atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas. 

Saham atau share merupakan instrumen yang paling dominan 

diperdagangkan. 

 

b. Jenis-Jenis Saham 

1) Berdasarkan cara peralihan hak 

a) Saham atas unjuk (bearer stocks) 

Saham dimana tidak tertera nama pemiliknya dengan tujuan 

agar mudah dipindahtangankan. 

b) Saham atas nama (registered stocks) 

Saham yang mencantumkan nama pemiliknya, sehingga proses 

pemindahtanganannya harus melalui prosedur tertentu. 
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2) Berdasarkan kemampuan dalam hal klaim 

a) Saham biasa (common stock) 

Pada umumnya saham ini banyak dikenal dan diperdagangkan 

dipasar modal, walaupun saham tersebut tidak memberikan 

penghasilan yang tetap bagi pemegang saham tersebut. 

b) Saham preferen (preferred stocks) 

Saham preferen merupakan kombinasi karakteristik dari 

obligasi dan saham biasa, karena saham preferen memberikan 

pendapatan yang tetap seperti halnya obligasi dan juga 

mendapatkan hak kepemilikan seperti pada saham biasa. 

3) Berdasarkan kinerja sahamnya 

a) Blue chip stocks 

Saham dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi di 

industri sejenis. 

b) Income stocks 

Saham dari emiten yang memiliki kemampuan untuk 

membayar deviden lebih tinggi dari tahun sebelumnya. 

c) Growth stocks 

Saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan 

yang tinggi. 

d) Speculative stocks 

Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten 

memperoleh pendapatan tiap tahunnya tetapi memiliki 
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kemampuan yang tinggi dimasa mendatang walaupun dalam 

keadaan belum pasti. 

e) Counter cyclical stocks 

Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro 

maupun situasi bisnis secara umum. 

 

c. Nilai Saham 

Terdapat beberapa nilai yang berhubungan dengan saham, yaitu 

Nilai Buku (book value), Nilai Pasar (market value) dan Nilai Intrinsik 

(intrinsic value). Nilai buku merupakan nilai saham menurut 

pembukuan perusahaan. Nilai pasar merupakan nilai saham yang ada 

di pasar saham, dan nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari 

saham. Ketiga konsep tersebut merupakan hal yang sangat penting dan 

berguna, karena dapat digunakan untuk mengetahui saham-saham 

mana yang bertumbuh dan yang murah, dengan mengetahui nilai buku 

dan nilai pasar, perusahaan dapat diketahui. Perusahaan yang 

bertumbuh mempunyai rasio lebih besar dari nilai satu yang berarti 

pasar percaya bahwa nilai pasar perusahaan tersebut lebih besar dari 

nilai bukunya. 

Mengetahui nilai pasar dan nilai intrinsik dapat digunakan 

untuk mengetahui saham-saham mana yang murah, tepat nilainya atau 

mahal. Nilai intrinsik merupakan nilai sebenarnya dari perusahaan, 

dimana nilai pasar yang lebih kecil dari nilai intrinsiknya menunjukkan 
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bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang murah (underpricing). 

Sebaliknya nilai pasar yang lebih besar dari nilai intrinsiknya 

menunjukkan bahwa saham tersebut dijual dengan harga yang mahal 

(overpricing) (Jogiyanto, 2008: 117). 

 

3. Penentuan Harga Saham 

Tugas perusahaan sekuritas yang cukup penting adalah 

menentukan harga saham penawaran pada saat IPO. Ada beberapa cara 

untuk menentukan harga penawaran. Pertama, perusahaan (emiten) atau 

perusahaan sekuritas akan melihat rasio-rasio penilaian perusahaan yang 

sejenis. Rasio-rasio yang bisa dipakai adalah PER (Price Earning Ratio) 

dan PBV (Price to Book Value). Kemudian pendekatan yang paling 

kompleks seperti penilaian dengan model discounted cash flow juga bisa 

dilakukan. Forecast aliran kas masa mendatang perlu dibuat, kemudian 

biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan) perlu dihitung. 

Selain itu, nilai atau harga saham bisa dihitung sebagai present 

value dari aliran kas di masa mendatang, dengan tingkat diskonto biaya 

modal. Setelah nilai harga saham ditemukan, perusahaan sekuritas akan 

memperkirakan respon pasar terhadap penawaran saham IPO tersebut, jika 

permintaan nampak cukup kuat (permintaan saham oversubscribed) maka 

harga tidak akan banyak diturunkan. Namun jika pasar saham nampak 

belum cukup kuat, kemungkinan besar harga penawaran akan dibuat 
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sedemikian rupa sehingga pasar bisa menerima saham yang di tawarkan 

tersebut (Hanafi, 2004: 442). 

 

4. Abnormal Return 

Pada pasar perdana investor dengan bantuan underwriter 

menetapkan harga perdana saham. Melalui penetapan harga inilah investor 

dapat menentukan return yang diharapkan. Bila informasi menjadi milik 

publik, pemodal tidak bisa memperoleh abnormal return. Sementara itu, 

pasar dikatakan tidak efisien jika satu atau beberapa pelaku pasar dapat 

menikmati abnormal return dalam jangka waktu yang cukup lama. 

Abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return normal, di mana return normal ini 

adalah return ekspektasi. 

Alasan underwriter menjual saham dengan harga murah supaya 

mengurangi risiko saham yang tidak terjual. Menurut Jogiyanto (2008: 

549), investor yang mendapatkan kesempatan untuk membeli sekuritas 

yang murah 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 bahwa 

investor yang membeli beberapa saat setelah pengumuman IPO sudah 

tidak akan memperoleh abnormal return lagi, karena harga sekuritas sudah 

mencapai keseimbangannya yang baru, dengan demikian return tidak 
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normal (abnormal return) adalah selisih antara return sesungguhnya yang 

terjadi dengan return ekspektasi. 

Return sesungguhnya merupakan return  yang terjadi pada waktu 

ke-t yang merupakan selisih harga sekarang relatif terhadap harga 

sebelumnya, sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus 

diestimasi. Brown dan Warner dalam Jogianto (2008: 550) bahwa 

mengestimasi return ekspektasi menggunakan model estimasi mean-

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

a. Mean-adjusted model 

Model disesuaikan rata-rata (mean-adjusted model) ini menganggap 

bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama dengan rata-rata 

return realisasi sebelumnya selama periode estimasi. 

b. Market model 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu (1) membentuk model ekspektasi 

dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi, dan (2) 

menggunakan model ekspektasi ini untuk mengestimasi return 

ekspektasi di periode jendela. 

c. Market-adjusted model 

Model disesuaikan pasar (market-adjusted model) menganggap bahwa 

penduga yang terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas 

adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 
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Tandelilin (2001: 111) menyatakan bahwa efisiensi dalam konteks 

investasi bisa diartikan dalam kalimat no one can beat the market yang 

berarti jika pasar adalah efisien dan semua informasi bisa diakses secara 

mudah dengan biaya murah oleh semua pihak di pasar, maka harga yang 

terbentuk adalah harga keseimbangan, sehingga tidak seorangpun investor 

memperoleh keuntungan abnormal return dengan memanfaatkan 

informasi yang dimilikinya. 

Husnan (2001: 274), abnormal return adalah selisih antara tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Berdasarkan pengertian diatas maka 

abnormal return ada yang bersifat positif dimana tingkat keuntungan yang 

diperoleh lebih tinggi dari yang diharapkan dan ada yang bersifat negatif 

dimana tingkat keuntungan yang diperoleh lebih rendah dari yang 

diharapkan, ini dikarenakan penetapan harga saham yang terlalu tinggi. 

Abnormal return dapat terjadi bila investor membeli saham tersebut pada 

harga penawaran dan menjualnya pada harga bid diakhir bulan 

penawarannya atau dapat pula terjadi bila investor membeli sekuritas 

dipasar sekunder diawal bulan penawaran dan dijual diakhir bulan. 

 

5. Indeks Harga Saham Gabungn 

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan tolak ukur 

perkembangan pasar modal di Indonesia yaitu nilai kapitalisasi pasar, 

perkembangan emisi saham, emisi obligasi, right issue, pergerakan indeks 

(IHSG), kinerja perdagangan dan lain-lain. Suatu indeks diperlukan 
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sebagai sebuah indikator untuk mengamati pergerakan harga dari 

sekuritas-sekuritas. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) meliputi pergerakan-pergerakan harga untuk saham biasa 

dan saham preferen. Pergerakan IHSG secara signifikan dipengaruhi oleh 

pergerakan atau perubahan harga saham dengan kapitalisasi besar, dalam 

Indeks Harga Saham ada dua istilah yang kita kenal yaitu bearish dimana 

menggambarkan situasi pasar yang secara umum di dominasi penjual dan 

mengakibatkan harga-harga saham mengalami penurunan dan indeks akan 

bergerak turun, sedangkan bullish menggambarkan suatu situasi pasar 

yang sudah bergairah, bergerak cepat dan kondisi pasar secara umum di 

dominasi oleh aksi beli, yang mengakibatkan harga-harga saham 

mengalami kenaikan di mana indeks bergerak naik secara tajam.  

 

6. Underpricing dan Overpricing 

Investor secara aktif melakukan analisis dan pemilihan saham-

saham yaitu saham yang memberikan hubungan tingkat return-risiko yang 

terbaik dibanding alternatif lainnya. Pemilihan tersebut dilakukan 

berdasarkan analisis fundamental untuk mengetahui prospek saham 

tersebut dimasa mendatang. Mereka percaya bahwa tindakan aktif yang 

mereka lakukan akan memberikan return yang lebih besar dibanding 

investor lainnya yang hanya mengandalkan strategi investasinya pada 

strategi pasif. Pemilihan saham-saham terbaik dan memasukkan saham 

tersebut dalam portofolio, berarti investor akan memperoleh manfaat 
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pengurangan risiko dari tindakan diversifikasi saham. Tindakan ini juga 

diharapkan bias meningkatkan return yang diharapkan investor. 

Investor yang cerdik tentunya akan membeli saham yang nilai 

sahamnya lebih besar daripada nilai pasarnya yang disebut Underpricing, 

dan menjual saham-saham yang nilai sahamnya dibawah nilai pasar atau 

yang disebut dengan Overpricing. Tindakan investor secara aktif memilih 

saham, lalu membuat keputusan menjual atau membeli saham tertentu, 

diharapkan bisa memberikan manfaat bagi investor untuk memperoleh 

keuntungan dari perubahan harga saham yang terjadi. Manfaat yang 

diperoleh investor dari kenaikan harga saham dikemudian hari disebut juga 

sebagai Capital Gain (Tandelilin, 2001: 202). 

 

C. KERANGKA PIKIR PENELITIAN 

Kerangka pikir ini dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang 

akan dilakukan yaitu mengenai analisis kinerja saham perdana pada 

perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa suatu perusahaan yang akan Go 

Public dalam melakukan penjualan saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), pertama yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah dengan menentukan 

harga saham perdana pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah perusahaan 

menentukan harga saham perdana, perusahaan akan melakukan penawaran 

perdana dan setelah masa penawaran perdananya selasai, maka perusahaan 
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sudah memasuki harga saham pasar (pasar sekunder), apabila nilai saham 

yang telah dibeli oleh investor pada saat penawaran perdana tersebut berada 

diatas nilai pasar maka saham tersebut mengalami Underpricing. Begitu juga 

sebaliknya, apabila nilai saham perdana yang telah dibeli oleh investor berada 

dibawah nilai pasar maka harga saham tersebut mengalami Overpricing. 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjualan Saham 
Di Pasar Modal 

Emiten 

Penentuan Harga Saham 

Harga Saham Perdana / Harga Saham Pasar 

Underpricing / Overpricing 


