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1 PENDAHULUAN 
Latar Belakang  

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam sebuah perekonomian modern 
bergantung pada adanya sektor keuangan yang efisien. Salah satu komponen penting 
dari sektor keuangan tersebut adalah pasar modal. Pasar modal yang efisien merupakan 
kunci dari usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.  

Data yang dirilis oleh Bapepam mencatat terdapat 567 perusahaan yang telah 
dinyatakan efektif oleh Bapepam untuk menawarkan sahamnya kepada masyarakat 
umum dengan total nilai emisi Rp 583.011 triliun yang tersebar dalam berbagai sektor 
industri. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Jumlah Emiten per sektor Industri dan Nilai Kapitalisasi 

No. Klasifikasi Jumlah Emiten Nilai (Rp Tn) % 

1 Pertanian (perkebunan) 21 17,29 2,97 

2 Perdagangan 22 39,05 6,70 

3 Industri Dasar & Kimia 69 37,87 6,50 

4 Aneka Industri 71 23,22 3,98 

5 Industri Barang Konsumsi 47 15,97 2,74 

6 Properti & Real Estate 56 50,28 8,62 

7 Infrastruktur, Utiliti & Transportasi 40 37,98 6,51 

8 Keuangan 109 243,41 41,75 

9 Perdagangan, Jasa & Investasi 125 116,57 19,99 

10 Perusahaan Publik 7 1,36 0,23 

 Total 567 583,01 100 

Sumber : diolah dari statistik Bapepam Desember 2012 

Initial public offering (IPO) atau go publik merupakan alternatif sumber 
pendanaan melalui peningkatan ekuitas perusahaan dengan cara menawarkan saham 
kepada masyarakat. Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 
mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh 
emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam 
undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Efek yang dimaksud adalah surat 
berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda 
bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan 
setiap derivatif dari efek.  

Besarnya nilai kapitalisasi perusahaan pada saat initial  public  offering (IPO) dan 
kecenderungan bahwa harga saham pada saat IPO undervalue menjadikannya sebagai 
objek penelitian yang menarik, sehingga banyak diteliti oleh para peneliti. Harga saham 
yang dijual di pasar perdana/IPO telah ditentukan terlebih dahulu melalui kesepakatan 
yang dilakukan oleh perusahaan (emiten) dengan penjamin emisi efek (underwriter), 
sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu penawaran 
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dan permintaan (Samsul, 2006). Nilai harga saham dikatakan undervalue jika harga 
saham saat IPO secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi 
di pasar sekunder pada hari pertama, sedangkan nilai harga saham dikatakan overvalue 
jika harga saham pada saat IPO secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan 
harga yang terjadi di pasar sekunder pada hari pertama. Pada kondisi overvalue  investor 
akan merugi karena mereka tidak menerima initial return dimana IR (initial return) 
adalah keuntungan yang diperoleh pemegang saham saat IPO dengan menjualnya pada 
hari pertama (Sitorus,2010).  

Penetapan harga saham perdana menjadi perhatian utama oleh para analis 
keuangan karena hal ini berkorelasi dengan sukses atau tidaknya penawaran saham 
perdana atau initial public offering (IPO). Initial public offering (IPO) yang mengalami 
oversubscribe maka initial public offering (IPO) tersebut dapat dikatakan sukses, yakni 
jumlah saham yang diminta investor lebih besar daripada jumlah saham yang 
ditawarkan. Akan tetapi, para pemilik perusahaan menginginkan agar dapat 
meminimalisasi  undervalue  karena terjadinya  undervalue  akan menyebabkan transfer 
kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada para investor (Daljono, 2000). Kinerja 
perusahaan yang mengalami undervalue dan overvalue dapat dilihat pada tabel 2 
berikut: 

   Tabel 2. Kinerja Perusahaan yang Melakukan IPO Tahun 2008-2012 

Tahun 
Jumlah 

IPO 
Undervalue Overvalue Fairly price 

2008 19 15 78,95% 4 21,05% - 0,00% 

2009 13 7 53,85% 5 38,46% 1 7,69% 

2010 23 21 91,30% 2 8,70% - 0,00% 

2011 25 18 72,00% 7 28,00% - 0,00% 

2012 22 20 90,91% 1 4,55% 1 4,55% 

Total 102 81  19  2  

Persentase 79,41%  18,63%  1,96%  

Sumber : diolah dari Statistik Bapepam, BEI, dan yahoo finance 2013   

Dari Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa harga saham pada penutupan 
perdagangan hari pertama adalah 79,41% yang memiliki harga undervalue, 18,63% 
overvalue, dan 1,96 % yang fairly price. Kondisi undervalue yang relatif besar pada 
pencatatan hari pertama ini sangat tidak menguntungkan bagi pihak-pihak terkait, 
seperti emiten, underwriter dan investor. Bagi emiten kondisi undervalue menyebabkan 
menurunnya dana yang seharusnya di dapat. Sedangkan bagi underwriter semakin 
rendah harga initial public offering (IPO) berarti akan semakin kecil pula pendapatan 
yang akan diterima, namun dengan semakin rendahnya harga saham akan semakin besar 
peluang saham tersebut untuk laku terjual. Di lain pihak investor dapat terjebak dengan 
asumsi semua harga wajar saham adalah undervalue, padahal dapat dilihat pada tabel di 
atas bahwa tidak semua harga saham IPO undervalue. Jika penerbitan saham mengalami 
overvalue, investor yang memiliki informasi akan menghindari pembelian saham 
menyebabkan hanya investor yang tidak memiliki saham yang akan melakukan 
pemesanan.  
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Metode yang biasa digunakan oleh para calon emiten dan analis keuangan di 
dalam menilai harga saham perdana/IPO serta memprediksi kecenderungan harga 
setelah pencatatan di bursa adalah metode tradisional yakni metode discounted cash 
flow (DCF) dan metode  relative valuation (RV). Metode ini biasa digunakan oleh calon 
emiten yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dapat dilihat 
dari uraian penetapan harga penawaran yang terdapat pada prospektus calon emiten 
dimana prospektus adalah informasi atau dokumen penting dalam proses penawaran 
umum, baik saham maupun obligasi. 

Kedua metode ini masih belum mampu memprediksi harga saham perdana yang 
ditawarkan secara wajar. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 dimana terjadi 
kesulitan dalam memprediksi kecenderungan harga setelah pencatatan di bursa saham. 
Hal ini dikarenakan secara empiris sebagian besar saham setelah penawaran umum atau 
initial public offering  (IPO) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menggunakan 
metode discounted cash flow dan relative valuation cenderung mengarah undervalue. 
Idealnya harga saham IPO adalah sama dengan harga pada saat penutupan hari pertama. 
Namun sepanjang periode 2008 – 2012 terdapat 102 emiten yang mencatatkan 
sahamnya melalui IPO di Bursa Efek Indonesia cenderung mengalami undervalue.   

Pada tahun 1996, Dickens dan Lorens melakukan perbandingan antara metode 
discounted cash flow (pendekatan discount rate) dan metode real option dalam menilai 
aset minyak dan gas di Teluk Meksiko. Dickens dan Lorens menyimpulkan bahwa 
metode real option lebih akurat 10% dibandingkan metode discounted cash flow dalam 
menilai suatu aset.  

Hakiman (2005) melakukan penelitian mengenai penentuan harga saham perdana 
kepada publik/ initial public offering (IPO) atas perusahaan di Bursa Efek Jakarta yang 
melakukan IPO dengan menggunakan real option. Hasil dari penelitian ini 
menyimpulkan bahwa penyimpangan harga dari metode real option terhadap harga 
aktual lebih kecil dibandingkan dengan penyimpangan harga metode tradisional 
(Pendekatan dividend discount model dan price earning ratio). Hal ini menunjukkan 
bahwa metode real option lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Sedangkan 
Dermawanto (2009) dan Siregar (2012) melakukan penelitian mengenai valuasi harga 
saham perdana dengan metode free cash flow to firm dan relative valuation (pendekatan 
price earning ratio). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan dengan 
metode free cash flow to firm lebih baik dalam penentuan harga saham dibandingkan 
dengan metode price earning ratio. 

Rumusan Masalah 

Tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai dari pemilik perusahaan dan 
mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu 
cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk membiayai proyek-proyeknya adalah 
dengan melakukan initial public offering (IPO) yaitu dengan menjual sahamnya atau 
kepemilikannya di pasar modal. Dalam hal ini, pihak-pihak yang terlibat adalah 
perusahaan itu sendiri, investor, underwriter, dan regulator pasar modal (werhaspati, 
2007). Manfaat yang didapat perusahaan apabila melakukan proses go publik, yaitu 
memperoleh sumber pendanaan baru, diantaranya : perolehan dana melalui hasil 
penjualan saham kepada publik. Perusahaan akan mendapatkan dana yang besar dan 
diterima sekaligus dengan cost of fund yang relatif lebih lebih kecil dibandingkan 
dengan perolehan dana melalui pinjaman perbankan. Dengan menjadi perusahaan 
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publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa, akan semakin di kenal oleh perbankan 
sehingga mempermudah akses ke perbankan.  

Penentuan harga saham perdana mempunyai peranan penting dalam menentukan 
sukses tidaknya go publik suatu perusahaan. Metode yang digunakan emiten untuk 
menentukan harga saham perdana dianggap belum akurat.  Ditunjukkan dengan lebih 
dari 70% harga sahamnya adalah undervalue. Oleh karena itu penelitian ini 
mengharapkan metode real option atau free cash flow to firm dapat memberikan hasil 
yang lebih baik dibandingkan dengan metode discounted cash flow dan relative 
valuation yang digunakan emiten.  

Berdasarkan uraian di atas, terdapat masalah dalam menentukan harga IPO 
dimana metode discounted cash flow dan relative valuation yang digunakan emiten 
dianggap belum mampu menentukan harga saham secara tepat. Dalam hal ini, metode 
real option dan free cash flow to firm diharapkan mampu menentukan harga saham 
perdana secara wajar. Oleh karena itu, rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian 
ini adalah: 

1. Berapakah nilai harga wajar saham perdana emiten yang listing di BEI dari 
tahun 2008-2012 berdasarkan metode real option  dan free cash flow to 
firm? 

2. Apakah kondisi overvalue dan undervalue harga saham saat IPO dapat 
diprediksi dengan menggunakan variabel bebas seperti aset, hutang, tenor, 
JIBOR, implied volalitas,ekuitas, lembar saham, krisis, inflasi, kurs dan 
PDB ? 

3. Apakah terdapat perbedaan antara metode real option dan metode free cash 
flow to firm dalam menentukan nilai harga wajar saham perdana emiten 
yang listing di BEI dari tahun 2008-2012? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Menentukan nilai harga wajar saham emiten yang IPO di BEI tahun 2008 -
2012, dengan menggunakan metode real option dan metode free cash flow to 
firm 

2. Menganalisis faktor – faktor yang menentukan undervalue dan overvalue 
saham saat IPO 

3. Menentukan metode valuasi terbaik untuk menentukan nilai harga wajar 
saham perdana emiten yang IPO di BEI tahun 2008 -2012 

 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Bagi penulis akan diperoleh pengetahuan ilmiah dan pengalaman praktis 
tentang bagaimana menganalisis dan menghitung harga wajar saham perdana 
pada emiten yang IPO di BEI dengan menggunakan metode real option dan 
metode free cash flow to firm  

2. Bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk 
menetapkan harga wajar saham yang IPO di BEI dalam upaya melindungi 
kepentingan emiten, underwriter, dan investor 

3. Bagi investor, sebagai referensi dalam menentukan harga wajar saham waktu 
IPO dan memudahkan dalam mengambil keputusan 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari perusahaan yang 
melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2008-2012 dan perusahaan 
tersebut masih tercatat di BEI sampai saat ini. Penelitian ini menggunakan metode real 
option dan metode free cash flow to firm untuk mengetahui nilai harga wajar saham 
perdana perusahaan yang melakukan IPO di BEI. Data yang digunakan adalah 
prospektus emiten dengan laporan tahunan tiga tahun sebelum melakukan IPO. 

Emiten dari perusahaan keuangan dan sekuritas tidak ikut diteliti. Hal ini 
disebabkan perusahaan keuangan memiliki struktur keuangan yang berbeda dengan 
perusahaan lainnya. Perusahaan underwriter karena memiliki informasi lebih dari 
perusahaan yang lainnya.  
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2 TINJAUAN PUSTAKA 
 Kerangka Teoritis 

 

Struktur Modal dan Pendanaan Perusahaan 

Struktur modal merupakan campuran alternatif dari hutang dan ekuitas dalam 
struktur pendanaan jangka panjang perusahaan. Perusahaan menggunakan pendanaan 
yang berasal dari hutang dan ekuitas untuk meningkatkan kemampuan perusahaan 
dalam capital expenditure, pengembangan proyek, dan ekspansi operasional 
perusahaan. Dalam pemilihan sumber dana, perusahaan dapat memilih pendanaan yang 
berasal dari luar atau dalam perusahaan. Pendanaan yang berasal dari dalam perusahaan 
berupa laba ditahan dan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan berupa hutang dan 
saham.  

1. Pendanaan Internal Perusahaan (laba ditahan) 

Laba ditahan merupakan representasi dari akumulasi laba bersih perusahaan yang 
tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen (Warren, 2005). 
Jumlah laba ditahan biasanya terbatas, karena adanya perjanjian kepada pemegang 
saham untuk mendistribusikan sejumlah dividen kepada mereka. Namun, di dalam 
suatu perusahaan nilai minimum dari laba ditahan sudah ditentukan. Jadi, nilai 
minimum dari jumlah ditahan tersebut tidak boleh didistribusikan sebagai dividen 
oleh perusahaan, maka selanjutnya laba ditahan tersebut akan digunakan oleh 
perusahaan untuk melakukan ekspansi atau memperbaiki kegiatan operasional 
perusahaan. 

2. Pendanaan Eksternal Perusahaan 

a. Hutang 

Hutang dalam konteks struktur modal (debt) adalah sejumlah uang yang 
dipinjamkan secara langsung kepada perusahaan yang tidak berhubungan 
dengan kegiatan operasional perusahaan (Wild, 2007). Hutang dapat 
dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan jangka waktunya,yaitu hutang 
jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah 
hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun dan dalam laporan 
keuangan termasuk dalam kewajiban lancar dan hutang jangka panjang 
adalah hutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun dan dalam neraca 
terdapat pada kewajiban tidak lancar. Sumber pendanaan yang berasal dari 
debt harus dilunasi kembali oleh perusahaan pada saat jatuh tempo dan 
biasanya untuk mendapatkan pendanaan dari debt perusahaan juga 
dibebaskan sejumlah bunga yang harus dibayarkan. 

b. Sekuritas Ekuitas (saham) 

Saham adalah sebuah instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan 
untuk mengumpulkan dana dari pihak eksternal, instrumen investasi tersebut 
membuat para pemilik saham berhak mendapatkan dividen sebagai imbal 
hasil dari investasinya di suatu perusahaan. 
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