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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Krisis ekonomi pada tahun 2008 yang terjadi di Amerika Serikat, yang  

diakibatkan dari pemberian ijin oleh pemerintah untuk memberikan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) kepada seluruh masyarakat baik dalam kategori prime 

mortgage maupun subprime mortgage. Kebijakan dalam kategori subprime 

mortgage  menimbulkan risiko gagal cicilan (repayment default) yang lebih besar, 

karena bunga yang diberikan lebih tinggi. Kegoyahan perekonomian Amerika 

Serikat tersebut, memberikan dampak pada perekonomian global yang tidak 

hanya dirasakan oleh pasar modal Amerika Serikat, tetapi juga oleh pasar modal 

Eropa dan Asia. 

Dampak yang dirasakan dari krisis keuangan global pada tahun 2008 bagi 

Indonesia salah satunya, yaitu  menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan 

(IHSG) di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek 

Indonesia mulai dari tahun 1996-2010 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 
Tanggal Nilai IHSG 

27 Desember 1996 637 
1 Desember 1997 401.71 
1 Desember 1998 398.04 
1 Desember 1999 676.92 
1 Desember 2000 416.32 
3 Desember 2001 392.04 
2 Desember 2002 424.95 
1 Desember 2003 691.90 
1 Desember 2004 1 000.23 
1 Desember 2005 1 162.64 
1 Desember 2006 1 805.52 
3 Desember 2007 2 745.83 
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Tabel 1. Nilai Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) (Lanjutan) 
Tanggal Nilai IHSG 

1 Desember 2008 1 355.41 
1 Desember 2009 2 534.36 
1 Desember 2010 3 703.51 
1 Juli 2011 3 938.01 
Sumber : finance.yahoo.com 

Kenaikan nilai IHSG selama tahun 2009 dapat menunjukkan bahwa kondisi 

ekonomi Indonesia semakin membaik, tetapi para investor tetap harus berhati-hati 

dalam melakukan investasi. Beberapa pilihan dalam melakukan investasi untuk 

meningkatkan kekayaan investor, yaitu dengan melakukan investasi dalam saham, 

obligasi, atau reksadana. Transaksi dalam melakukan investasi-investasi ini 

dilakukan di pasar modal dengan melalui jasa perantara efek. Untuk memilih 

investasi yang akan dilakukan, para investor terlebih dahulu menganalisis secara 

menyeluruh terhadap lingkungan usaha perusahaan baik analisis secara makro 

ekonomi maupun analisis industri dimana perusahaan beroperasi.  

Salah satu cara bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan dana dalam 

rangka pembiayaan atau pengembangan/ekspansi usaha adalah dengan cara 

melakukan Penawaran Umum atau sering disebut go public dengan menerbitkan 

saham di pasar modal. Dalam proses go public, perusahaan harus melakukan 

perdagangan saham di pasar perdana yang biasa disebut dengan Initial Public 

Offering (IPO). Initial Public Offering (IPO) adalah penawaran saham kepada 

publik untuk pertama kalinya yang dilakukan oleh perusahaan (Ross et. all., 

2008). 

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang 

sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan 

serta berperan aktif dalam menstabilkan makroekonomi Indonesia. Perusahaan 

BUMN masih banyak yang memiliki kinerja keuangan yang kurang baik karena 
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keterbatasan sumber dana. Maka dari itu, perusahaan dan pemerintah memiliki 

dorongan untuk melakukan privatisasi dengan memindahkan kegiatan-kegiatan 

dari sektor pemerintah ke swasta dalam rangka memperoleh dana dari masyarakat 

dengan jalan melepaskan sebagian saham melalui pasar modal dengan melakukan 

Initial Public Offering (IPO). 

Pada tahun 2011, perusahaan BUMN yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) adalah PT Garuda Indonesia, Tbk. Perusahaan berencana akan 

melepaskan saham sebesar 9.362.429.500 atau 9,4 miliar lembar saham yang 

setara dengan 38,48% dari total jumlah sahamnya dengan target perolehan sebesar 

Rp. 7 triliun rupiah dan pembatasan pembelian maksimum 20% untuk investor 

asing. Adapun kisaran harga pada saat pembentukan harga tersebut versi 

pemerintah adalah berkisar antara Rp. 750-1.000 per lembar saham dan kisaran 

harga Rp. 560-850 per lembar saham versi konsorsium perusahaan penjamin efek. 

Pada akhirnya kisaran harga Initial Public Offering (IPO) yang ditetapkan oleh 

pemerintah untuk PT Garuda Indonesia, Tbk terdapat pada kisaran                     

Rp. 750 – 1.000 per lembar saham1.  

Pada saat pencatatan saham perdana di Bursa Efek Jakarta ternyata total 

saham yang dilepaskan oleh PT Garuda Indonesia, Tbk sebesar 6,335 miliar 

lembar saham, dimana 3,008 miliar saham atau setara dengan Rp 2,25 triliun 

diserap oleh para penjamin pelaksana emisi (joint lead underwriters) yang anak 

perusahaan badan usaha milik negara (BUMN), yakni PT Bahana Securities, PT 

Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas2. Fenomena tersebut 

                                                           
1
 Qomariyah, Nurul. Menakar Harga Saham IPO Garuda. 

http://finance.detik.com/read/2011/01/17/070348/1547899/6/menakar-harga-saham-ipo-garuda. 
2
 Djumena, Erlangga. IPO Garuda Dinilai Telah Gagal. 

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/02/14/07373295/IPO.Garuda.Dinilai.Telah.Gagal. 
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menimbulkan berbagai pendapat dari pengamat ekonomi, mulai dari penilaian 

yang menyatakan bahwa IPO Perusahaan Garuda Indonesia dinilai gagal sampai 

dengan pendapat mengenai harga IPO Perusahaan Garuda Indonesia yang terlalu 

mahal dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri sejenis dengan 

menggunakan metode P/E Rasio (Price to Earning Ratio) dengan cara membagi 

harga saham dengan keuntungan per lembar saham. Perbandingan P/E Rasio 

Perusahaan Garuda Indonesia dibandingan dengan perusahaan lain pada industri 

sejenis dapat dilihat pada Tabel 23. 

Tabel 2.  Perbandingan Nilai P/E Rasio Garuda Indonesia Dibandingkan Dengan 
Perusahaan Lain Pada Industri Sejenis. 

Perusahaan Lain Pada Industri Sejenis P/E 
Garuda Indonesia 32,41 
Singapore Airlines 14,06 
China Southern Airlines 13,54 
Cathay Pacific Airways 8,47 
Delta Airlines Inc 10,09 
China Eastern Airlines 59,14 
Singapore Tech Engine 21,13 
Air France-KLM 113,50 
Qantas Airways 49,80 
British Airways PLC 39 
Neptune Orient Lines 63,77 
Sia Engineering Co Ltd 17,62 
Airasia BHD 9,71 
Malaysian Airline System 7,06 
Tiger Airways Holding 25,71 

 Sumber : www.finance.detik.com 

Berdasarkan Tabel 2. dengan menggunakan metode P/E Rasio (Price to 

Earning Ratio) dapat dilihat bahwa nilai P/E Rasio Garuda Indonesia dengan 

harga Rp. 750 sebesar 32,41 kali lebih besar dibandingkan perusahaan Singapore 

Airlines, China Southern Airlines, Cathay Pacific Airways, Delta Airlines Inc, 

Singapore Tech Engine, Sia Engineering Co Ltd, Airasia BHD, Malaysian Airline 

                                                           
3
 Qomariyah, Nurul. Menakar Harga Saham IPO Garuda. 

http://finance.detik.com/read/2011/01/17/070348/1547899/6/menakar-harga-saham-ipo-garuda. 
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System, dan Tiger Airways Holding. Sedangkan dibandingkan dengan China 

Eastern Airlines, Air France-KLM, Qantas Airways, British Airways PLC, dan 

Neptune Orient Lines nilai P/E Rasio Garuda Indonesia lebih kecil. 

Berdasarkan informasi tersebut, menyebabkan penulis merasa tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan menganalisis kinerja perusahaan sebelum go public 

dan penilaian harga wajar saham perdana PT Garuda Indonesia, Tbk ketika Initial 

Public Offering (IPO) dengan menggunakan salah satu metode valuation. Analisis 

dan perhitungan valuasi saham dengan menggunakan salah satu metode valuation 

yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk mengetahui nilai harga wajar 

saham perdana PT Garuda Indonesia, Tbk ketika Initial Public Offering (IPO) dari 

sudut pandang akademisi atau sebagai pelatihan perhitungan harga saham dalam 

bidang pendidikan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

PT Garuda Indonesia, Tbk merupakan maskapai penerbangan milik Negara 

Republik Indonesia dan penyedia layanan angkutan udara niaga untuk 

penumpang, kargo, serta jasa lainnya yang terkait dengan transportasi udara di 

Indonesia. Perusahaan telah memiliki sejarah operasional yang panjang di 

Indonesia dan dalam sejarahnya telah menjadi maskapai penerbangan pembawa 

bendera Negara yang melayani perjalanan penerbangan internasional dan 

domestik. Selain itu, perusahaan juga menyediakan jasa yang terkait dengan 

layanan penerbangan, termasuk perbaikan, pemeliharaan dan overhaul (MRO) 

pesawat, ground service, reservasi dan penyediaan tiket pesawat dan in-flight 

catering, serta jasa tavel, pariwisata dan perhotelan. 
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Pada tanggal 11 Februari 2011, PT Garuda Indonesia, Tbk listing di Bursa 

Efek Jakarta dengan menawarkan saham perdana pada kisaran harga Rp. 750-

1.000 per lembar saham dengan nilai nominal Rp. 500. Dalam menentukan saham 

perdana merupakan hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika akan 

menawarkan sahamnya ke public. Harga saham perdana ditentukan oleh emiten 

dengan penjamin pelaksana emisi, dimana harga yang akan dibentuk adalah harga 

saham wajar (fair price) dengan memperhatikan kondisi fundamental perusahaan 

dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh arus kas di masa yang akan 

datang sehingga dapat menarik calon investor yang akan menanamkan modalnya.  

Dalam menentukan harga saham perdana terkadang menimbulkan adanya 

benturan antara kepentingan emiten dan investor. Pihak emiten menginginkan 

harga saham perdana yang tinggi sehingga dana yang diperoleh dari hasil 

penawaran saham yang dilepaskan akan tinggi pula. Hal ini berbanding terbalik 

dengan yang diinginkan oleh investor, apabila harga saham perdana yang 

dikeluarkan tinggi di atas harga saham wajar maka dapat mempengaruhi 

keputusan investor untuk membeli atau tidaknya saham yang ditawarkan. Harga 

saham yang di atas harga saham wajar dapat mengakibatkan tidak lakunya saham 

yang ditawarkan oleh pihak emiten, apabila hal tersebut terjadi maka menjadi 

risiko bagi penjamin pelaksana emisi untuk membeli sisa saham emiten tersebut, 

dengan syarat skema penjaminnya adalah full commitment (Fakhruddin, 2008). 

Maka dari itu, pihak emiten dan penjamin pelaksana emisi harus melakukan 

analisis dalam menentukan dan menetapkan harga saham perdana yang tepat.  
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Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

adalah : 

1. Bagaimana kinerja dan daya saing PT Garuda Indonesia, Tbk sebelum go 

public? 

2. Berapa nilai harga wajar saham perdana PT Garuda Indonesia, Tbk? 

3. Bagaimana implikasi manajerial bagi investor, perusahaan, dan pemerintah? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan tesis ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kinerja dan daya saing PT Garuda Indonesia, Tbk sebelum go 

public. 

2. Melakukan perhitungan nilai harga wajar saham perdana PT Garuda 

Indonesia, Tbk. 

3. Menyusun implikasi manajerial bagi investor, perusahaan, dan pemerintah. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1.  Bagi Penulis akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman pengalaman 

praktis tentang bagaimana menganalisis dan menghitung harga wajar saham 

perdana PT Garuda Indonesia, Tbk dengan menggunakan salah satu metode 

valuation, yaitu Free Cash Flow to Equity. 

2. Bagi Perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 

menetapkan harga saham Initial Public Offerings (IPO) di Bursa Efek Jakarta 
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(BEJ) dalam upaya melindungi kepentingan emiten, underwriter, dan 

investor. 

3. Memberikan informasi kepada investor dalam mengambil keputusan investasi 

di bursa saham. 

 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yaitu 

prospektus perusahaan, laporan tahunanan perusahaan, dan publikasi resmi 

lainnya. Penelitian ini mengguakan metode valuation, yaitu free cash flow to 

equity hanya untuk mengetahui nilai harga saham perdana PT Garuda Indonesia, 

Tbk yang telah ditetapkan lebih tinggi (overvalued) atau lebih rendah 

(undervalued) dari harga wajar saham yang dipandang dari sudut pandang 

akademisi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB 




