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I.  PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Investasi adalah suatu bentuk kegiatan berkaitan dengan aktiva yang dapat 

memberikan arus kas di masa depan. Investasi dapat dilakukan pada aktiva nyata 

(real assets) berupa tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya, ataupun pada 

aktiva keuangan (financial assets). Investasi pada aktiva keuangan ini dapat 

dilakukan di pasar uang (financial market), dalam bentuk valuta asing dan 

sertifikat deposito, atau di pasar modal (capital market), dengan membeli saham 

atau obligasi. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau 

sekuritas yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun ekuitas, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan publik. Berbeda 

dengan pasar uang yang memperdagangkan semua bentuk instrumen keuangan, 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, pasar modal umumnya hanya 

memperdagangkan instrumen jangka panjang (Husnan, 2001). 

Pasar modal yang terdapat di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

dan Bursa Efek Surabaya (BES). Seperti pengertian pasar secara umum, pasar 

modal juga memiliki arti sebagai tempat pertemuan antara penawaran dan 

permintaan, yaitu antara penjual dan pembeli. Yang dimaksud dengan penjual di 

pasar modal adalah perusahaan emiten yang membutuhkan modal jangka panjang 

dengan menjual sekuritas, sedangkan pembelinya adalah para investor yang 

memiliki dana, baik investor perorangan maupun institusi. Dalam sebuah pasar 

harus terjadi keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Penjual dan 

pembeli saling membutuhkan satu sama lain. Karena itu, sebuah pasar modal tidak 
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akan berjalan dengan baik bila hanya terdapat sedikit perusahaan emiten atau 

investor yang terlibat di dalamnya. Semakin banyak pemain, maka pasar modal 

akan semakin baik dan efisien. 

Bila melihat kondisi pasar modal di BEJ, rata-rata nilai perdagangan 

harian yang terjadi pada periode 1999 hingga Juni 2005 menunjukkan 

peningkatan yang cukup berarti dengan volume saham berkisar 1,03 miliar lembar 

per hari. Namun frekuensi transaksi harian tidak menunjukkan adanya 

peningkatan. Hal ini merupakan suatu indikasi tidak adanya peningkatan jumlah 

pemain di pasar modal. Rincian data dapat dilihat pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. 

Perkembangan Indikator Pasar Saham Bursa Efek Jakarta, 1995 – 2005 
Indikator 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Juni 

2005 
Nilai rata-rata 
perdagangan 

harian 
(miliar Rp.) 

598,70 513,70 396,43 492,91 518,41 1.024,90 2.015,93 

Volume rata-rata 
perdagangan 

harian 
(juta saham) 

722,58 562,89 603,18 698,81 968,10 1.708,58 1.913,61 

Frekuensi rata-
rata perdagangan 

harian (ribu) 
18,42 19,22 14,72 12,62 12,16 15,46 18,98 

   (Sumber : Bapepam, 2005) 
 

Rendahnya frekuensi rata-rata perdagangan harian ditunjukkan oleh 

kurang aktifnya saham-saham ditransaksikan di lantai bursa. Badan Pengkaji 

Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki, 2006) mencatat 

bahwa dari seluruh emiten yang terdaftar, hanya 81 saham atau sekitar 24,1 persen 

yang ditransaksikan setiap hari dalam 20 hari bursa, dan sisanya tidak 

ditransaksikan setiap hari. Bahkan, terdapat 59 saham atau sekitar 17,56 persen 

yang hanya ditransaksikan antara satu sampai lima hari bursa setiap bulannya. 
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Pada tahun 2005 yang lalu, BEJ menempati peringkat keempat terbawah 

dari sisi jumlah emiten di Asia Pasifik. Jumlah emiten yang tercatat di BEJ hingga 

Juni 2006 hanya mencapai 337 perusahaan, yaitu jumlah terendah di antara negara-

negara ASEAN (Bapekki, 2006). Setelah mengalami stagnasi pasca krisis ekonomi 

tahun 1997 yang lalu, pasar saham Indonesia mulai bangkit kembali pada tahun 

1999, ditandai dengan terjadinya peningkatan yang sangat signifikan pada nilai 

emisi dan kapitalisasi pasar. Namun memasuki tahun 2000 hingga pertengahan 

2005 jumlah emiten saham hanya tumbuh rata-rata 4,5 persen per tahun, dengan 

pertumbuhan nilai emisi rata-rata hanya 3,4 persen pada periode yang sama. Nilai 

kapitalisasi pasar pada tahun 2000 hingga 2002 sempat mengalami penurunan 

akibat kondisi ekonomi makro yang tidak stabil, namun dengan membaiknya 

kondisi makro ekonomi pada tahun 2003, nilai kapitalisasi pasar kembali tumbuh 

mencapai Rp765,81 triliun pada bulan Juni 2005 (Gambar 1). 

 

 
Gambar 1. Perkembangan Emiten, Kapitalisasi Pasar, Nilai Perdagangan, dan 

Nilai Emisi Saham, 1995 – Juni 2005 (Sumber : Bapepam, 2005) 
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Dibanding dengan negara tetangga, pertumbuhan jumlah emiten di pasar 

modal Indonesia tergolong lambat. Jumlah perusahaan yang mencatatkan diri di 

bursa Kuala Lumpur pada tahun 2003 berjumlah 902, dan pada tahun 2004 naik 

menjadi 959 perusahaan emiten. Nilai kapitalisasinya meningkat dari 160,97 

miliar USD pada tahun 2003 menjadi 181,62 miliar USD pada tahun 2004. 

Demikian pula dengan Singapura yang mengalami peningkatan jumlah 

perusahaan emiten dari 560 perusahaan pada tahun 2003 menjadi 633 perusahaan 

pada tahun 2004, dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 173,81 miliar USD pada 

tahun 2003 dan meningkat hingga 217,61 miliar USD pada tahun 2004. Hingga 

Juni 2005, nilai kapitalisasi pasar Indonesia masih tidak dapat menyaingi nilai 

kapitalisasi pasar di Kuala Lumpur dan Singapura (Bapepam, 2005). 

Jumlah emiten yang masih sedikit menyebabkan nilai kapitalisasi pasar 

yang sedikit pula. Nilai kapitalisasi pasar modal Indonesia baru memberikan 

kontribusi sekitar 31,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). 

Kontribusi tersebut merupakan angka terendah dibandingkan negara Asia lainnya. 

Nilai kapitalisasi pasar Malaysia pada tahun 2004 telah mencapai 160,6 persen 

terhadap PDB-nya, dan Singapura sebesar 142,6 persen (Bapekki, 2006).  

Rendahnya jumlah emiten dan berbagai indikator yang menyertainya tidak 

dapat dipisahkan dari kondisi investor di pasar modal. Seperti pada hukum 

penawaran dan permintaan, bila penawaran meningkat tanpa disertai dengan 

peningkatan permintaan, maka harga akan cenderung turun. Begitu pula dengan 

kondisi di pasar modal. Rendahnya jumlah emiten yang terdaftar di bursa 

mungkin saja disebabkan oleh rendahnya jumlah investor yang aktif bertransaksi 

di pasar modal. Bila jumlah investor sebagai pemilik modal hanya sedikit, maka 
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modal yang tersedia juga terbatas. Dengan demikian pasar modal menjadi tidak 

lagi menarik bagi perusahaan calon emiten yang membutuhkan modal. 

Jumlah investor pasar modal yang tercatat di bursa hingga Maret 2006 

baru mencapai 111.227, atau kurang dari 1 persen penduduk Indonesia. Jumlah ini 

jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik lainnya, 

misalnya Singapura yang mempunyai investor 1,26 juta atau setara dengan 30 

persen dari jumlah penduduknya. Selain itu, 73 persen pasar saham Indonesia 

ternyata dikuasai oleh investor asing dan sisanya investor lokal (Bapekki, 2006). 

Bertolak belakang dengan hal ini, dari seluruh dana yang diinvestasikan di pasar 

modal Malaysia, 80 persen di antaranya dimiliki oleh investor domestik (Murdono 

dan Sjarifuddin, 2004). Rendahnya jumlah investor, khususnya investor domestik 

di pasar modal Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah 

ketika terjadi krisis ekonomi pada 1998, banyak investor yang mengalami 

kerugian sehingga enggan untuk kembali berinvestasi di pasar modal. Selain itu, 

banyak pihak yang beranggapan bahwa resiko investasi di pasar modal ini terlalu 

besar, sehingga calon investor yang tidak berani mengambil resiko akan takut 

memasuki pasar modal. 

Kondisi pasar modal Indonesia yang belum optimal menyebabkan 

penggunaan pasar modal sebagai sarana untuk menghimpun modal dari 

masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan perbankan. Bapekki (2006) 

mencatat bahwa penyaluran kredit modal kerja bank umum hingga Oktober 2005 

mencapai Rp 342 triliun, sementara dana yang dihimpun oleh perusahaan dari 

pasar modal melalui emisi saham dan obligasi hanya mencapai Rp 24,4 triliun 

pada tahun 2004, bahkan pada tahun 2005 jatuh menjadi Rp 9,4 triliun. 
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Dari sisi penawaran dan permintaan, industri pasar modal Indonesia 

memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan pasar modalnya 

dibandingkan negara Asia lain. Departemen Perindustrian mencatat jumlah 

perusahaan di Indonesia sebesar 150 ribu, sekitar 36 ribu di antaranya 

dikategorikan sebagai perusahaan berskala besar. Data tersebut menggambarkan 

potensi calon emiten untuk masuk ke pasar modal yang sangat besar. Perusahaan 

berskala besar tentu membutuhkan modal dalam jumlah yang besar pula. Dengan 

demikian potensi pemanfaatan pasar modal sebagai wadah untuk menarik modal 

juga sangat besar. Biro Pusat Statistik juga mencatat bahwa pada tahun 2005 lebih 

dari 90 juta penduduk Indonesia sudah mempunyai penghasilan dan aktif bekerja. 

Data ini menunjukkan potensi investor yang dapat memasuki pasar modal 

Indonesia (Bapekki, 2006). Melihat potensi tersebut, Bapepam (2005) dalam 

dokumen Rencana Strategis Bapepam 2005–2009 menetapkan pengembangan 

masyarakat yang berorientasi pasar modal sebagai salah satu rencana strategisnya, 

meliputi peningkatan jumlah perusahaan publik dan basis pemodal domestik 

melalui program sosialisasi dan edukasi kepada calon emiten dan investor. 

Dengan program sosialisasi dan edukasi ini diharapkan calon emiten dan 

investor dapat lebih memahami kondisi pasar modal sehingga lebih tertarik untuk 

masuk ke dalamnya. Terutama bagi calon investor domestik yang jumlahnya 

masih sangat sedikit. Masyarakat perlu memahami berbagai jenis investasi di 

pasar modal beserta dengan keuntungan dan resiko yang dapat timbul dalam 

berinvestasi di pasar modal. Secara tradisional, investasi di pasar modal dapat 

berupa saham atau obligasi. Dibanding dengan investasi pada obligasi, investasi 

saham memiliki beberapa kelebihan, antara lain kemampuannya untuk 
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memberikan keuntungan yang tinggi, tergantung pada perkembangan perusahaan 

penerbitnya. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan penerbitnya, 

maka investor juga akan memperoleh keuntungan yang besar dalam bentuk 

dividen. Jadi keuntungan yang dapat diperoleh investor pada investasi saham tidak 

dibatasi oleh suku bunga yang telah ditentukan sebelumnya seperti pada deposito 

atau obligasi. Selain dalam bentuk dividen, keuntungan dari investsai saham dapat 

berupa capital gain, yaitu selisih antara harga jual dengan harga beli. Untuk 

memperoleh capital gain ini investor dapat menjual sahamnya sewaktu-waktu 

tanpa perlu menunggu sampai perusahaan membagikan dividen. 

Di samping berbagai keuntungan tersebut, seperti pada investasi lainnya, 

investasi saham juga mengandung resiko. Resiko ini muncul akibat adanya 

ketidakpastian arus kas atau tingkat imbal hasil yang dapat diperoleh dari 

pemilikan suatu saham. Jumlah dan pembagian dividen tidak dapat dipastikan 

karena semua itu tergantung dari besarnya laba yang diperoleh perusahaan dan 

Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan apakah laba perusahaan akan 

dibagikan dalam bentuk dividen atau diinvestasikan lagi untuk pengembangan 

perusahaan. Demikian pula dengan capital gain yang hanya diperoleh bila 

investor menjual sahamnya pada harga yang lebih tinggi daripada harga belinya di 

waktu lalu. Bila harga saham mengalami penurunan, maka investor tidak dapat 

memperoleh capital gain, sebaliknya malah mengalami kerugian, atau capital 

loss. Resiko ketidakpastian investasi ini dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal 

maupun internal perusahaan. Faktor eksternal dapat berupa kondisi perekonomian 

secara makro, misalnya perubahan nilai mata uang, tingkat inflasi, dan lain 

sebagainya, sedangkan faktor internal disebabkan oleh perubahan yang terjadi 
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dalam perusahaan itu sendiri. Untuk menghindari atau meminimalkan resiko yang 

dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan, investor dapat mengamati kinerja 

saham tersebut di masa lalu serta berbagai rasio keuangan yang tampak pada 

laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian investor dapat memilih untuk 

berinvestasi pada saham dari perusahaan yang memiliki kinerja baik dan 

menghasilkan laba cukup besar dari waktu ke waktu. 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai tingkat imbal hasil pada 

saham-saham yang baru go public di Indonesia menunjukkan bahwa saham-saham 

ini memiliki kinerja yang positif dalam jangka pendek, namun dalam jangka 

panjang kinerjanya cenderung negatif (Husnan dan Hanafi, 1991, Hudiyanto, 2001, 

Sudiyono, 1999, Hartanto dan Ediningsih, 2004). Berdasarkan penelitian-penelitian 

ini para investor dapat memperkirakan kinerja saham-saham lainnya yang baru go 

public agar dapat menghindari atau mengurangi resiko investasi. Semua penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya belum mengelompokkan saham-saham 

berdasarkan sektor usahanya, melainkan hanya dilakukan pada seluruh saham 

secara umum. Karena itu pada penelitian ini dilakukan analisis yang lebih spesifik 

pada masing-masing sektor usaha. Analisis sektoral perlu dilakukan karena 

investor membutuhkan informasi yang lebih spesifik sebagai bahan pertimbangan 

dalam menyusun strategi investasi di pasar modal. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Investasi saham dapat dilakukan dengan membeli saham di pasar perdana, 

yaitu saat pelaksanaan Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering atau 

IPO), atau di pasar sekunder, yaitu di bursa efek. Pada pelaksanaan IPO, 
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perusahaan emiten yang baru go public menjual sahamnya kepada para investor. 

Setelah saham dijual di pasar perdana, selanjutnya saham dapat diperdagangkan 

antara investor yang satu dengan yang lainnya di pasar sekunder. Saham yang telah 

tercatat dan diperdagangkan di bursa wajib melaporkan kondisi keuangannya 

secara berkala, sehingga laporan-laporan keuangan yang diperlukan investor 

sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi lebih mudah diperoleh. Selain itu, 

investor juga dapat melihat kinerja saham tersebut di masa yang lalu untuk 

memperkirakan kinerjanya di masa yang akan datang. Sebaliknya, pada penjualan 

di pasar perdana, saham belum mempunyai catatan reputasi di pasar modal dan 

satu-satunya informasi yang tersedia hanya berasal dari prospektus awal. Dengan 

demikian investasi pada saham-saham yang baru go public mengandung resiko 

ketidakpastian (Suroso dan Utama, 2006). Karena itu investor perlu mengetahui 

faktor-faktor resiko yang dapat mempengaruhi tingkat imbal hasil saham yang baru 

go public agar dapat memperkecil resiko investasi di pasar perdana.  

Pengetahuan investor mengenai pola pergerakan harga saham dan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhinya diharapkan dapat meningkatkan minat 

investor untuk melaksanakan strategi perdagangan yang aktif di pasar modal. 

Semakin banyak investor yang masuk dan aktif bertransaksi, maka pasar modal 

itu juga akan semakin menarik bagi calon emiten. Selain itu, sesuai dengan hukum 

penawaran dan permintaan, semakin banyak jumlah pembeli atau permintaan, 

maka harga akan cenderung naik. Di pasar modal, hal ini berarti peningkatan 

jumlah investor akan meningkatkan tingkat harga saham-saham secara umum, 

yang akan tampak pada peningkatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). 
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Indeks harga saham merupakan ringkasan dari dampak simultan dan 

komplek atas berbagai faktor yang berpengaruh terhadap situasi pasar. Indeks 

harga saham tidak hanya mencakup fenomena-fenomena ekonomi, tetapi juga 

fenomena sosial dan politik yang mempengaruhi suatu negara. Dengan demikian 

indeks harga saham ini dapat digunakan untuk menilai situasi pasar secara umum. 

Lebih lanjut, gambaran mengenai situasi pasar akan lebih jelas terlihat pada 

pergerakan IHSG, yaitu kenaikan atau penurunan angka IHSG terhadap hari atau 

bulan sebelumnya. Selain sebagai landasan analisis statistik atas kondisi pasar 

terakhir, IHSG juga menjadi barometer kesehatan ekonomi suatu negara 

(Widoatmodjo, 1996). Dalam Indikator Ekonomi Mingguan yang diterbitkan oleh 

Bapekki, IHSG termasuk sebagai salah satu indikator ekonomi di antara tingkat 

suku bunga SBI, kurs Rupiah, harga minyak dunia, cadangan devisa, serta 

realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Belanja Negara (Purwiyanto et al., 2006). 

Semakin tinggi angka IHSG dan kenaikannya, maka dapat dikatakan bahwa 

kondisi perekonomian suatu negara bergerak ke arah yang lebih baik. 

IHSG pada tanggal 31 Oktober 2006 ditutup dengan angka 1.582,63. 

Pergerakan indeks harga saham di bursa Indonesia selama 10 tahun terakhir 

mengalami peningkatan rata-rata indeks tahunan sebesar 12,76 persen. 

Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan pergerakan 

indeks bursa regional lainnya, bahkan termasuk yang tertinggi di dunia. 

Perkembangan indeks ini tetap menunjukkan peningkatan yang positif meskipun 

Indonesia telah mengalami krisis ekonomi pada periode 1997-1999 (Bapepam, 

2005). Prestasi ini harus terus dipertahankan, salah satunya dengan meningkatkan 

jumlah investor yang masuk dan aktif bertransaksi di pasar modal. 
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Berkaitan dengan hal di atas, penelitian ini akan menjawab beberapa 

pertanyaan mengenai tingkat imbal hasil saham setelah pelaksanaan IPO, antara lain: 

1. Bagaimana tingkat imbal hasil inisial saham-saham dari setiap sektor usaha? 

2. Bagaimana pengaruh faktor-faktor resiko terhadap tingkat imbal hasil 

inisial saham? 

3. Bagaimana kinerja saham dan strategi investasi saham secara sektoral dalam 

jangka panjang setelah pelaksanaan IPO? 

 

1.3. Tujuan 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1.  Mengidentifikasi tingkat imbal hasil inisial saham-saham secara sektoral. 

2.  Menganalisis pengaruh faktor-faktor resiko terhadap tingkat imbal hasil 

inisial saham. 

3. Menganalisis kinerja saham dan merumuskan strategi investasi dalam jangka 

panjang setelah pelaksanaan IPO pada masing-masing sektor saham. 

 

1.4. Manfaat 

Penelitian ini bermanfaat bagi calon investor yang akan menginvestasikan 

dananya pada saham-saham yang baru go public atau sedang melaksanakan IPO. 

Dari penelitian ini diharapkan investor dapat memperoleh gambaran mengenai 

tingkat imbal hasil saham-saham yang baru go public sejak hari pertama 

diperdagangkan di bursa hingga dalam jangka panjang. Investor juga dapat 

mengetahui faktor-faktor resiko apa saja yang mempengaruhi tingkat imbal hasil 
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tersebut, untuk kemudian menyusun strategi investasi di pasar perdana maupun 

pasar sekunder, antara lain mengenai jangka waktu investasi dan pemilihan saham 

berdasarkan sektor industri. Dengan informasi ini diharapkan para investor dan 

calon investor tidak ragu untuk berinvestasi pada saham yang diperdagangkan di 

pasar perdana maupun pasar sekunder, dan semakin banyak investor yang turut 

aktif di pasar modal Indonesia. 

 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap saham-saham emiten yang 

melakukan IPO pada periode Januari 1999 hingga Agustus 2006, dan dibatasi 

hanya pada saham-saham yang kemudian didaftarkan di Bursa Efek Jakarta. 

Pengamatan harga dan tingkat imbal hasil saham dilakukan pada periode Januari 

1999 hingga Oktober 2006. 




