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1 PENDAHULUAN 
 
 
 

Latar Belakang 
 
 

Perusahaan memiliki alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari 
dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan, 
umumnya dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan sedangkan 
alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditor berupa utang, 
pembiayaan bentuk lain atau dengan penerbitan surat-surat utang, maupun 
pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (equity). Pendanaan 
melalui mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham 
perusahaan kepada masyarakat atau sering dikenal dengan go public (Darmadji & 
Fakhruddin, 2001). Menurut Ritter & Welch (2002), perusahaan melakukan go 
public untuk meningkatkan modal bagi perusahaan dan untuk menciptakan pasar 
publik dimana para pendiri perusahaan dan pemegang saham lainnya dapat 
mengkonversi sebagian kekayaan mereka ke dalam kas di masa mendatang 
sedangkan alasan non finansial, seperti peningkatan publisitas, hanya memainkan 
peran kecil bagi sebagian besar perusahaan. Perusahaan yang telah mencatatkan 
sahamnya di bursa disebut melakukan company listing (Husnan, 1996).  

Initial Public Offering (IPO) atau penawaran umum perdana terjadi ketika 
emiten melakukan penawaran efek untuk pertama kalinya kepada masyarakat 
umum (publik) melalui pasar modal (Ritter, 1998). Dengan penawaran umum 
perdana akan terjadi perubahan status perusahaan dari perusahaan tertutup 
menjadi terbuka dan memberikan konsekuensi tanggung jawab kepada pihak 
manajemen untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai perusahaan publik, 
perusahaan akan selalu menjadi perhatian msyarakat pemodal karena ada andil 
yang perlu dipertanggungjawabkan yakni modal yang ditanamkan, sehingga 
peningkatan kinerja perusahaan setelah menjadi perusahaan publik akan 
diharapkan oleh banyak pihak (Ikhsan, 2011). 

IPO saham di bursa efek Indonesia sudah menjadi topik diskusi yang 
cukup menarik. Bahkan IPO menjadi bahan diskusi yang cukup menarik terutama 
ikut sertanya perusahaan milik negara melakukan IPO. BUMN memerlukan dana 
untuk melakukan ekspansi dan going concern dimana kebutuhan dana ini dapat 
diperoleh melalui laba ditahan dan peningkatan modal disetor. Laba ditahan 
perusahaan tidak besar setiap tahunnya karena BUMN diaharapkan pemerintah 
untuk membagikan dividen sehingga ada tambahan dana APBN selain pajak. 
BUMN tidak bisa mengharapkan sepenuhnya dari laba ditahan karena 
memerlukan waktu yang panjang untuk kebutuhan dana investasi tersebut. BUMN 
juga tidak bisa mengharapkan penambahan modal setor dengan penyuntikan dana 
dari pemerintah karena penyuntikan dana memerlukan proses hukum yang 
panjang serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan dana dan akhirnya 
pemerintah juga harus menambah hutang. Akibatnya BUMN harus menerbitkan 
saham dengan cara penawaran saham ke publik yang dikenal dengan IPO.  

IPO BUMN di pasar modal menjadi harapan semua pihak baik investor 
maupun pengelola Bursa dan Regulator-Bapepam. IPO sangat diharapkan 
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dikarenakan bisnis yang digeluti BUMN umumnya yang menyangkut kepentingan 
orang banyak seperti tertuang pada Undang-Undang Dasar. Pada sisi lain, 
keberlangsungan BUMN masih terjamin dari pada perusahaan yang dibangun 
swasta. Pemerintah sendiri ingin tetap adanya BUMN untuk mempertahankan 
besarnya kesempatan kerja. Pada Tabel 1 dapat dilihat data tentang IPO BUMN 
yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 
Tabel 1. Informasi IPO BUMN di Indonesia tahun 1991-2012 

No. Nama Perusahaan Kode 
Tanggal 

 IPO 
Harga 
IPO 

Price 
1st day 

Initial 
Return 

(%) 
1. PT Semen Gresik Tbk SMGR 08 Jul 1991 7000 5650 -19,29 
2. PT Timah Tbk TINS 19 Okt1995 2900 2925 0,86 
3. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 14 Nov 1995 2050 2100 2,44 
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk BBNI 25 Nov1996 850 1250 47,06 
5. PT Aneka Tambang Tbk ANTM 27 Nov1997 1400 1400 0,00 
6. PT Indofarma Tbk INAF 17 Apr 2001 250 230 -8,00 
7. PT Kimia Farma Tbk KAEF 04 Jul 2001 200 210 5,00 
8. PT Tambang Batubara Bukit 

Asam Tbk 
PTBA 23 Des 2002 575 600 4,35 

9. PT Bank Mandiri Tbk BMRI 14 Jul 2003 575 850 47,83 
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk BBRI 10 Nov2003 875 975 11,43 
11. PT Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 15 Des 2003 1500 1550 3,33 
12. PT Adhi Karya Tbk ADHI 18 Mar 2004 150 185 23,33 
13. PT Wijaya Karya Tbk WIKA 29 Okt 2007 420 560 33,33 
14. PT Jasa Marga Tbk JSMR 12 Nov2007 1700 2050 20,59 
15. PT Bank Tabungan Negara Tbk BBTN 17 Des 2009 800 840 5,00 
16. PT Pembangunan Perumahan Tbk PTPP 09 Feb 2010 560 580 3,57 
17. PTKrakatau Steel Tbk KRAS 10 Nov2010 850 1270 49,41 
18. PT Garuda Indonesia Tbk GIAA 11 Feb 2011 750 620 -17,33 
19. PT Waskita Karya Tbk WSKT 19 Des 2012 380 445 17,11 

Sumber: PT Finansial Bisnis Informasi, 2013 dalam Manurung (2013) 
 
Tabel 1 berikut memperlihatkan data tentang IPO BUMN yang sudah 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada Tabel 1 tersebut terlihat ada 19 perusahaan 
pemerintah yang telah melakukan penawaran saham ke publik. Ada tiga 
perusahaan yang mempunyai initial return negatif yaitu Semen Gresik sebesar 
19,29 persen, Indofarma sebesar 8 persen, dan Garuda Indonesia 17,33 persen. 
Dalam kasus ini maka investor mendapakan tingkat pengembalian yang negatif 
dan investor merasa rugi walaupun kerugian tersebut belum direalisasikan, jika 
investor belum menjual saham tersebut. Saham PT Aneka Tambang Tbk 
mempunyai harga penutupan pada hari pertama sama dengan nilai pada harga 
perdana (IPO) yaitu Rp 1400. Artinya, investor tidak mendapatkan keuntungan 
pada saat hari pertama saham tersebut ditransaksikan. Artinya, investor mengalami 
kerugian karena dana sudah diinvestasikan dimana kerugian tersebut kerugian 
bunga. Selain itu, teradapat 15 BUMN yang memiliki initial return positif dimana 
tiga perusahaan memiliki initial return yang cukup fantastis diatas 40 persen dan 
tiga perusahaan juga memiliki initial return diatas 20 persen tetapi dibawah 40 
persen. Initial return yang diperoleh perusahaan satu hari setelah IPO 
berhubungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan yang baik 
akan mempengaruhi kinerja saham perusahaan yang berdampak pada initial return 
saham perusahaan tersebut. 
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Pelaksanaan IPO Garuda tidak terlepas dari fenomena IPO Krakatau Steel. 
Pada pelaksanaan IPO Krakatau Steel harga saham dalam penawaran harga saham 
perdana dinilai beberapa pengamat ekonomi terlalu rendah (undervalued). Hal ini 
juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2012) yang 
menganalisis nilai intrinsik saham PT Krakatau Steel dengan menggunakan 
metode valuasi saham dengan free cash flow. Hasil penenlitian Siregar (2012) 
menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham PT Krakatau Steel sebesar Rp 1.245 
sedangkan pada saat IPO, PT Krakatau Steel menawarkan saham perdana pada 
harga Rp 850 per lembar saham. Garuda harus belajar dari IPO Krakatau Steel 
yang dituding harga sahamnya terlalu rendah sehingga dikawatirkan merugikan 
negara. Namun yang terjadi pada IPO Garuda adalah harga sahamnya yang dinilai 
terlalu mahal oleh para investor. 

PT Garuda Indonesia Tbk melakukan penawaran umum saham perdana 
(initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia pada bulan Februari 2011. 
Pelaksanaan IPO ini merupakan salah satu milestone pada Rencana Kerja Jangka 
Panjang (RKJP) PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2011-2015 yang ditargetkan 
pada tahun 2011. Beberapa milestone utama lain diantaranya adalah 
menyelesaikan Cengkareng dan Denpasar sebagai Dedicated Terminal, 
menjadikan Cabin Crew Garuda Indonesia sebagai Best Cabin Crew, serta 
menjadikan Garuda Indonesia sebagai maskapai bintang lima. Selain itu, 
penyelesaian seluruh restrukturisasi hutang perusahaan mengantarkan Garuda 
Indonesia siap untuk mencatatkan sahamnya ke publik.  

Pelaksanaan IPO emiten dengan kode GIAA ini tampaknya kurang 
mendapatkan respon dari para pelaku pasar. Hal ini tercermin dari rencana semula 
pelepasan sebanyak 9,36 miliar saham (atau 38,48 persen) dari total saham 
perusahaan menjadi hanya 6,34 miliar saham atau sebesar 27,98 persen dari 
jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Pengurangan jumlah saham 
tersebut disebabkan karena harga IPO saham GIAA berada di batas bawah kisaran 
harga yang diinginkan pemerintah, yakni Rp 750-Rp 1.100 per saham. Menteri 
BUMN yang menjabat pada saat itu, Mustafa Abubakar mengatakan, ini adalah 
harga paling optimal yang mampu diraih Garuda.  Alokasi saham GIAA untuk 
investor asing sebesar 20 persen, namun yang terserap hanya 1,9 persen dari total 
saham yang dilepas. Selebihnya, saham yang dilepas dialokasikan kepada investor 
domestik, baik investor institusi maupun ritel. Sampai akhir masa pemesanan pada 
hari pertama IPO, jumlah saham GIAA yang terjual hanya 3,33 miliar atau sekitar 
14,7 persen. Sisanya 3,01 miliar lembar atau 13,28 persen senilai Rp 2,25 triliun 
tak terjual. Saham yang tidak terjual tersebut diserap oleh para penjamin 
pelaksana emisi (joint lead underwriters) yang merupakan anak perusahaan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bahana Securities, PT Danareksa 
Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa sejak 
bulan pertama pencatatan di Bursa Efek Indonesia sampai dengan Juni 2013, 
harga saham GIAA belum kembali ke harga IPOnya yaitu Rp 750. Ada dua hal 
yang menyebabkan saham maskapai pelat merah ini belum menembus level 
awalnya, yaitu harga IPO saham GIAA yang kemahalan dan kinerja keuangan 
yang belum memuaskan. Akibat harga yang lebih mahal tersebut, saham GIAA 
terus diperdagangkan di level Rp 650-520 per lembar saham pada semester 
pertama tahun 2013.  
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Namun, meskipun saham GIAA belum mencapai harga IPO, pemerintah 
masih optimis saham GIAA akan kembali naik. Hal tersebut dikarenakan 
penambahan modal dari pelaksanaan IPO telah memperbaiki fundamental 
keuangan perusahaan, termasuk kemampuan arus kas untuk aktivitas investasi 
bagi peremajaan armada Garuda Indonesia. Selain itu, seiring dengan peningkatan 
jumlah penumpang dan efisiensi biaya operasional secara keseluruhan, Garuda 
Indonesia mampu membukukan peningkatan pendapatan usaha dan laba bersih 
yang signifikan pada tahun 2011.. 

 
Tabel 2 Pergerakan harga saham GIAA Februari 2011-Juni 2013 

Bulan 
Harga (Rp) ∆ Harga  

(%)  
Rata-Rata Volume 

Open High Low Close 
Feb-11 620 700 510 530  104.071.900 
Mar-11 520 580 500 530 0,00 27.378.500 
Apr-11 540 560 530 550 3,77 19.800.300 
Mei-11 530 550 500 540 -1,82 14.110.100 
Jun-11 530 540 510 530 -1,85 9.976.800 
Jul-11 520 530 490 510 -3,77 18.610.500 

Agust-11 500 510 420 500 -1,96 13.305.600 
Sep-11 500 520 425 435 -13,00 12.156.200 
Okt-11 400 455 390 445 2,30 15.678.000 
Nop-11 425 445 400 415 -6,74 10.296.700 
Des-11 415 500 400 475 14,46 16.490.000 
Jan-12 470 600 465 550 15,79 29.866.000 
Feb-12 580 650 540 580 5,45 34.418.500 
Mar-12 580 660 560 620 6,90 18.779.800 
Apr-12 610 720 600 670 8,06 28.175.600 
Mei-12 660 740 650 710 5,97 30.559.800 
Jun-12 680 720 630 710 0,00 13.692.500 
Jul-12 690 780 670 740 4,23 26.634.500 

Agust-12 740 750 600 630 -14,86 16.474.900 
Sep-12 610 640 580 620 -1,59 19.756.500 
Okt-12 670 740 620 690 11,29 28.168.500 
Nop-12 690 710 660 690 0,00 12.868.500 
Des-12 700 710 620 640 -7,25 12.995.000 

Jan-13 640 670 610 650 1,56 12.879.800 
Feb-13 660 670 640 660 1,54 18.846.700 
Mar-13 660 690 620 650 -1,52 39.141.700 
Apr-13 640 660 600 630 -3,08 23.189.500 
Mei-13 610 630 530 530 -15,87 12.085.600 
Jun-13 520 570 465 520 -1,89 14.833.600 

Sumber : http://finance.yahoo.com 
 

Pada Gambar 1 dapat dilihat grafik kinerja saham GIAA yang fluktuatif 
sejak Februari 2011 sampai dengan Juni 2013. Nilai terendah terjadi pada 
November 2011, yaitu diperdagangkan dengan harga Rp 415 sedangkan volume 
perdagangan saham terendah terjadi pada bulan Juni 2011. Nilai tertinggi terjadi 
pada bulan Juli 2012 yang berada pada posisi Rp 740 per saham. Pergerakan 
harga saham tersebut dapat dipengaruhi oleh peristiwa yang terjadi di dalam 
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manajemen PT Garuda Indonesia Tbk misalnya penambahan rute dan frekuensi 
penerbangan, penambahan armada pesawat baru, spin off Citilink, dan melakukan 
kuasi reorganisasi dengan menurunkan nilai nominal saham dari Rp 500 menjadi 
Rp 459. Melalui aksi korporasi tersebut dapat menyebabkan fluktuasi harga 
saham yaitu harga saham dapat bergerak naik maupun turun. Pergerkan harga 
tersebut juga tidak terlepas dari investor sebagai pembeli saham. Perilaku investor 
tersebut didasari oleh informasi yang diperoleh yang dapat memberikan sinyal 
positif maupun negatif. Informasi tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan 
para investor dan pada akhirnya pasar akan bereaksi terhadap informasi tersebut 
untuk mencapai keseimbangan baru.  
 

 

Sumber : http://finance.yahoo.com 
Gambar 1 Pergerakan harga saham PT Garuda Indonesia Tbk Februari 2011 - Juni 

2013 
 

Posisi keuangan PT Garuda Indonesia  sebelum dan setelah IPO disajikan 
pada Tabel 3. Secara umum, terjadi peningkatan keuangan perusahaan setelah 
IPO. Peningkatan yang signifikan terjadi setelah IPO yaitu pada aset lancar, total 
aset dan total ekuitas perusahaan karena perolehan dana dari pelaksanaan IPO. 
Peningkatan keuangan ini diharapkan dapat memperbaiki serta memperkuat 
struktur permodalan perusahaan dan juga dapat melakukan ekspansi usaha 
perusahaan. 
 
Tabel 3 Laporan posisi keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2009-2012 (dalam 
juta Rupiah) 

Indikator Sebelum IPO  Setelah IPO 

2009 2010  2011 2012 

Aset Lancar 4.212.529 3.897.022  7.572.668 6.365.662 

Aset Tetap 6.374.882 5.602.509  6.676.629 7.980.791 

Total Aset 14.802.423 13.666.018  21.279.702 25.179.978 

Total Liabilities 11.581.400 10.196.562  11.602.090 14.030.377 

Total Equity 3.214.071 3.469.456  9.677.612 11.149.601 

Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk 
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Kinerja keuangan GIAA yang diukur dengan rasio profitabilitas disajikan 
pada Tabel 4. Secara umum, rasio profitabilitas mengalami penurunan antara 
sebelum IPO dan setelah IPO. Pada tahun 2010 perusahaan mengalami rugi usaha 
karena peningkatan yang drastis pada beban usaha sebagai akibat dari peningkatan 
beban operasional penerbangan, pelayanan penumpang, pemeliharaan dan 
perbaikan, beban imbalan kerja, serta administrasi umum. Pendapatan usaha 
perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut 
tidak diimbangi dengan meningkatnya laba bersih perusahaan sehingga rasio net 
profit margin (NPM) mengalami penurunan. Sedikitnya peningkatan pada laba 
bersih juga menyebabkan rasio return on investment (ROI) dan return on assets 
(ROA) mengalami penurunan. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada rasio 
return on equity (ROE) karena adanya dana dari hasil IPO yang menyebabkan 
meningkatnya nilai ekuitas hampir tiga kali lipat namun tidak diimbangi dengan 
meningkatnya laba bersih. 

 
Tabel 4 Rasio keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tahun 2009 – 2012 

Tahun 
 Rasio Keuangan  

OPM (%) NPM (%) ROI (%) ROA (%) ROE (%) 

2009 5,14 5,73 12,11 6,91 31,83 

2010 -0,34 2,65 6,15 3,79 14,93 

2011 2,98 2,07 4,33 3,02 6,64 

2012 4,84 3,19 6,28 4,40 9,94 

 Sumber: Laporan Keuangan PT Garuda Indonesia Tbk (data diolah) 
 

Salah satu tujuan investor berinvestasi adalah untuk mendapatkan return, 
tanpa adanya tingkat keuntungan yang dinikmati dari suatu investasi, tentunya 
investor tidak akan melakukan investasi, jadi semua investasi mempunyai tujuan 
utama mendapatkan return (Ang, 1997). Sebuah perusahaan mungkin saja 
mengalami return yang fluktuatif setiap saat karena berbagai macam faktor baik 
yang bersifat mikro maupun makro, seperti pergerakan return bulanan saham 
GIAA yang fluktuatif yang dapat dilihat pada Gambar 2. Return saham selama 
periode Februari 2011 sampai dengan Juni 2013 menunjukkan pergerakan yang 
fluktuatif yaitu selama tahun 2011 return saham cenderung negatif namun perlu 
diperhatikan pada Desember 2011 sampai Januari 2012 terjadi peningkatan return 
saham yang signifikan. Hal itu pun terjadi selama Agustus 2012 sampai dengan 
Desember 2012 yang mengalami naik turun yang signifikan. Pada Agustus 2012 
sampai September 2012 return saham GIAA mengalami penurunan kemudian naik 
pada Oktober 2012 namun mengalami penurunan kembali pada Desember 2012 
dan pada kuartal kedua 2013, return saham menunjukkan negatif meskipun pada 
kuartal pertama menunjukkan positif. 

Peningkatan atau penurunan return saham GIAA pasca IPO yang telah 
disajikan pada Gambar 2 dapat disebabkan faktor lain misalnya aksi korporasi 
perusahaan seperti spin off dan kuasi reorganisasi. Spin off Citilink yang 
dilakukan PT Garuda Indonesia pada tanggal 27 Januari 2012 menyebabkan 
return yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa investor bereaksi positif 
terhadap aksi korporasi spin off Citilink. Sedangkan pada aksi korporasi kuasi 
reorganisasi pada tanggal 28 Juni 2012 menyebabkan return menurun yang 
menunjukkan investor bereaksi negatif terhadap aksi korporasi kuasi reorganisasi. 
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Sumber : http://finance,yahoo,com (data diolah) 

Gambar 2 Return saham PT Garuda Indonesia Tbk Februari 2011-Juni 2013 
 

Menurut Samsul (2006), faktor-faktor yang mempengaruhi return saham 
terdiri atas faktor makro dan faktor mikro. Fakto mikro merupakan faktor yang 
berada diluar perusahaan yaitu faktor makro ekonomi yang meliputi tingkat bunga 
umum domestik, tingkat inflasi, kurs valuta asing dan kondisi ekonomi 
internasional sedangkan faktor non ekonomi yang meliputi peristiwa politik dalam 
negeri, peristiwa politik di luar negeri, peperangan, demonstrasi massa dan kasus 
lingkungan hidup. Sedangkan faktor mikro merupakan faktor yang berada di 
dalam perusahaan itu sendiri, yaitu laba bersih per saham, nilai buku per saham, 
rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio keuangan lainnya. 

Berdasarkan pada beberapa penelitian yang berkaitan dengan kinerja 
keuangan perusahaan antara sebelum IPO dan sesudah IPO, ternyata membuahkan 
hasil yang berbeda-beda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susilowati 
(2009) yaitu menganalisis kinerja perusahaan dua tahun sebelum IPO dan dua 
tahun setelah IPO pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek 
Indonesia pada periode 2001-2005, menunjukkan hasil bahwa perusahaan- 
perusahaan manufaktur yang melakukan IPO pada periode 2001- 2005 memiliki 
efisiensi yang menurun. Hal ini tampak pada meningkatnya beban usaha dan tidak 
disertai dengan peningkatan penjualan. Keadaan tersebut berakibat menurunnya 
laba bersih perusahaan. Hasil penelitian bahwa perusahaan mengalami penurunan 
setelah melakukan IPO didukung juga oleh penelitian Amin (2007). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin (2007) pada perusahaan yang 
melakukan Initial Public Offerings (IPO) di pasar modal Indonesia menunjukkan 
bahwa perbedaan kinerja keuangan sebelum IPO dan sesudah IPO tidak ada 
perbedaan yang signifikan, namun perusahaan yang melaksanakan IPO mengalami 
penurunan kinerja keuangan dan kinerja saham dalam satu atau beberapa tahun 
setelah IPO. Sementara kinerja pasar menunjukkan ada perbedaan return sebelum 
IPO dengan return hari pertama perdagangan di Bursa Efek, dan ada 
kecenderungan menurun setelah IPO terutama pada akhir tahun. Penelitian ini 
dilakukan pada 31 perusahaan sebagai sampel dengan unit pengamatan selama 6 
tahun yang terdiri dari 3 tahun sebelum IPO dan 3 tahun setelah IPO. Hasil 
penelitian ini diperkuat oleh Wei, Varela, D’Souza, Hasan, (2003) dalam 
kesimpulan penelitiannya yang menyatakan bahwa secara umum trend perusahaan 
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di Cina yang melakukan IPO akan mengalami penurunan keuntungan, Hsun dan 
Tzu (2003) bahkan mengatakan bahwa sebenarnya IPO yang dilakukan oleh 
perusahaan di Pasar Modal China tidak memberikan keuntungan yang berarti bagi 
kinerja operasional perusahaan dan pada kenyataannya malah cenderung 
memburuk. Namun penelitian yang dilakukan Manalu (2002) pada perusahaan 
perbankan memberikan hasil berbeda, yang menyatakan bahwa secara keseluruhan 
rasio-rasio keuangan perbankan yang diukur menjadi lebih baik dan signifikan. 
Bahkan Manalu (2002) juga menyatakan bahwa go public masih menjadi alternatif 
yang lebih baik dalam rangka menambah modal dan memperbaiki struktur funding 
serta cost of capital. 

Adanya kegagalan dengan tidak terealisasinya target penjualan lembar saham 
oleh PT Garuda Indonesia, Tbk ketika go public menyebabkan penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian yang bertujuan  untuk mengkaji kinerja fundamental 
keuangan PT Garuda Indonesia Tbk sebelum dan sesudah IPO, menganalisis 
kinerja saham sebelum dan sesudah aksi korporasi pada PT Garuda Indonesia 
Tbk, dan menganalisis pengaruh aksi korporasi terhadap return saham pada PT 
Garuda Indonesia Tbk. 

 
 
 

Rumusan Masalah 
 
 

Pelaksanaan IPO merupakan salah satu Rencana Kerja Jangka Panjang PT 
Garuda Indonesia yang ditargetkan pada tahun 2011. Tahun 2011 merupakan 
tahun pertama dari rencana kerja jangka panjang perusahaan tahun 2011 sampai 
2015 (strategi Quantum Leap). IPO merupakan penggerak utama proses 
peningkatan kinerja perusahaan, baik kinerja operasional maupun kinerja 
keuangan. Namun hasil dari initial public offering (IPO) Garuda Indonesia tidak 
signifikan bahkan langsung melemah di perdagangan hari pertama. Dalam 
prospektus IPO Garuda Indonesia disebutkan bahwa Bahana, Danareksa, dan 
Mandiri Sekuritas memberikan full commitment penjaminan saham Garuda 
Indonesia. Atas komitmen ini, ketiga underwriter (penjamin emisi) yang notabene 
adalah BUMN juga harus menanggung beban dana Rp 2,256 triliun untuk 
menyerap sisa saham yang tidak terserap investor sebanyak 3.008.406.725 lembar 
atau 47,48 persen dari total saham. Selain itu tercatat sebanyak 11.068 pihak 
(publik) investor baik individual maupun institusi yang juga menderita kerugian 
dari anjloknya nilai saham Garuda Indonesia. 

Tidak terealisasinya target penjualan lembar saham disebabkan harga yang 
terlalu mahal yang ditetapkan pemerintah terhadap saham GIAA. Menurut 
penelitian yang dilakukan Seesar (2012) yang melakukan perhitungan nilai wajar 
saham perdana PT Garuda Indonesia menggunakan metode free cash flow to equity 
diperoleh nilai harga saham wajar PT Garuda Indonesia, Tbk sebesar Rp. 667 per 
lembar saham, sedangkan harga saham PT Garuda Indonesia, Tbk yang terdaftar di 
Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Februari 2011 adalah sebesar Rp. 750 per lembar 
saham, sehingga dapat disimpulkan bahwa saham PT Garuda Indonesia, Tbk berada 
pada posisi overvalued. 

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan 
perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami kenaikan, maka 
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investor atau calon investor menilai bahwa peruasahaan berhasil dalam mengelola 
usahanya. Salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, yaitu kondisi 
perusahaan. Kondisi perusahaan dalam hal ini diartikan sebagai kinerja keuangan 
perusahaan. Penurunan harga saham yang dialami Garuda Indonesia pasca IPO 
mungkin saja disebabkan karena kinerja perusahaan yang belum membaik. Jika 
melihat profitabilitas perusahaan pada tahun 2010 yang menunjukkan rugi usaha 
dapat mempengaruhi keputusan investor untuk membeli saham GIAA. Selain itu, 
rasio profitabilitas Garuda Indonesia mengalami penurunan setelah IPO. 
Penurunan tersebut disebabkan kecilnya laba bersih yang dihasilkan jika 
dibandingkan dengan peningkatan pada pendapatan usaha, ekuitas, dan total aset. 
Hal tersebut terjadi karena tingginya beban usaha yang ditanggung perusahaan.  

Menurut Ritter (1998) perusahaan yang melakukan IPO memiliki annual 
return yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan IPO. Hal 
ini akan berpengaruh pada kinerja saham jangka panjang perusahaan yang 
melakukan IPO dan akan menyebabkan fenomena long-run underperfomance 
saham pasca IPO. Ritter (1998) juga menyatakan bahwa terdapat tiga penjelasan 
yang menyatakan kinerja jangka panjang saham-saham pasca IPO rendah. Pertama 
karena semakin divergen opini investor terhadap saham-saham IPO dapat 
menyebabkan kinerja jangka panjang saham tersebut pasca IPO semakin rendah. 
Kedua, investor salah mengevaluasi risiko, dan yang ketiga investor terlalu 
optimis. Banyak informasi yang mempengaruhi keputusan investor dalam 
melakukan transaksi, salah satunya adalah informasi mengenai aksi korporasi 
(corporate action). Aksi korporasi (corporate action) merupakan aktivitas emiten 
yang berpengaruh terhadap jumlah lembar saham yang beredar, komposisi 
kepemilikan saham, risiko sistematis saham serta pergerakan harga saham. Oleh 
karena itu calon investor harus mencermati sinyal yang dilempar emiten tersebut 
supaya tidak terjadi kesalahan interpretasi yang dapat menyebabkan pengambilan 
keputusan yang salah. Tujuan dilakukannya aksi korporasi (corporate action) oleh 
perusahaan emiten adalah untuk meningkatkan modal perusahaan, membayar 
hutang yang telah jatuh tempo, ekspansi usaha, meningkatkan likuiditas 
perdagangan saham serta tujuan lainnya. Aksi korporasi yang dilakukan emiten 
berdampak pada kinerja emiten yang tentunya akan berdampak pula pada kinerja 
saham emiten tersebut di bursa. 

Kinerja saham merupakan indikasi kinerja perusahaan yang akan diukur 
dengan menggunakan nilai pasar saham perusahaan yang beredar di pasar modal 
yang sangat dipengaruhi oleh kinerja operasi dan kinerja keuangan. Graves et al 
(1996) menyatakan bahwa kecenderungan harga saham setelah tiga bulan pertama 
perdagangan di pasar saham, tidak ada perbedaan yang signifikan dalam abnormal 
return IPO yang underpriced dan overpriced dan kedua kelompok tersebut 
menunjukkan kinerja yang kurang signifikan dari bulan ke 6 sampai 24. Hal ini 
didukung oleh hasil penelitian Ritter (1998), yaitu return IPO negatif dalam 
jangka panjang. Hasil penelitian terdahulu mengenai kinerja keuangan perusahaan 
sesudah IPO menunjukkan adanya perbedaan, Jain dan Kini (1994), Hsun dan Tzu 
(2003), serta Wei, Varela, D’Souza, Hasan, (2003) menyimpulkan bahwa 
perusahaan yang melakukan IPO cenderung mengalami kinerja keuangan yang 
negatif. Namun, Manalu (2002) menyimpulkan bahwa perusahaan yang 
melakukan IPO mengalami peningkatan kinerja keuangan yang positif. 
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Berdasarkan pada perbedaan pendapat yang terjadi dari beberapa penelitian 
terdahulu, maka permasalahan yang muncul berkaitan dengan analisis IPO ditinjau 
dari kinerja keuangan dan kinerja saham PT Garuda Indonesia Tbk sebagai 
berikut:  

1. Bagaimana kinerja fundamental keuangan PT Garuda Indonesia Tbk 
sebelum dan sesudah IPO? 

2. Bagaimana kinerja saham sebelum dan sesudah aksi korporasi pada PT 
Garuda Indonesia Tbk? 

3. Bagaimana aksi korporasi dapat mempengaruhi return saham pada PT 
Garuda Indonesia Tbk? 

 
 
 

Tujuan Penelitian 
 
 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan tujuan dari 
penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengkaji kinerja fundamental keuangan PT Garuda Indonesia Tbk 
sebelum dan sesudah IPO 

2. Menganalisis kinerja saham sebelum dan sesudah aksi korporasi pada PT 
Garuda Indonesia Tbk 

3. Menganalisis pengaruh aksi korporasi terhadap return saham pada PT 
Garuda Indonesia Tbk 
 
 
 

Manfaat Penelitian 
 
 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 
berikut : 
1. Memberikan informasi mengenai kinerja keuangan sebelum dan sesudah 

IPO pada PT Garuda Indonesia Tbk 
2. Sebagai informasi dan masukan bagi perusahaan sebelum melakukan IPO 
3. Memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi investor terutama bagi 

investor awam (uninformed) agar lebih berhati-hati untuk mengambil 
keputusan investasi sehingga resiko kerugian dapat diminimalisasi 
 
 
  

Ruang Lingkup Penelitian 
 
 

Pada penelitian ini menganalisis aksi korporasi PT Garuda Indonesia Tbk 
setelah IPO, yaitu aksi korporasi spin off dan kuasi reorganisasi. Penelitian juga 
mengkaji kinerja fundamental keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dua tahun 
sebelum dan dua tahun sesudah IPO. 
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