
I. PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Menurut Usman, M., D. Koesnadi, A. Ilyas, H. Zein, I. G. P. A. Suta, I. 

N. Tjager, dan Srihandoko (1990), definisi pasar modal adalah perdagangan 

instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam bentuk modal sendiri 

(stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh pemerintah (public 

authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private sectors). Menurut pengertian    

di atas, maka pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar 

keuangan (financial market). Darmadji dan Fakhruddin (2001), mengemukakan 

bahwa pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

ataupun modal sendiri. 

Pasar modal memiliki peranan yang besar bagi perekonomian suatu 

negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi 

ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi, artinya bahwa pasar modal 

menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua pihak yang berkepentingan 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

membutuhkan dana (issuer) biasanya perusahaan. Melalui pasar modal, 

perusahaan dapat memperoleh dana yang sifatnya jangka panjang baik berupa 

modal sendiri (equity) maupun pinjaman/hutang (bonds). Dana tersebut digunakan 

perusahaan antara lain untuk (1) melakukan ekspansi atau perluasan usaha; (2) 

memperbaiki struktur modal perusahaan;  dan (3) divestment atau pengalihan 

pemegang saham. Sedangkan fungsi keuangan berarti bahwa pasar modal 

memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (return) bagi 
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pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Oleh karena itu, 

tidak terlalu berlebihan apabila perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur 

dari seberapa jauh perkembangan pasar modal dan industri sekuritas pada suatu 

negara.  

Sepanjang tahun 2000-2007, tingkat pertumbuhan investasi di Indonesia 

meningkat cukup pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin stabil. 

Tingkat suku bunga yang menurun secara bertahap merupakan salah satu faktor 

pendorong bagi para investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Investasi 

atau aktivitas penanaman modal merupakan suatu bentuk kegiatan yang berkaitan 

dengan aktiva yang dapat memberikan arus kas di masa depan. Menurut Darmadji 

dan Fakhruddin (2001), investasi dapat diartikan sebagai suatu komitmen 

penempatan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan akan 

mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Di samping memberikan 

keuntungan yang cukup tinggi, investasi juga memiliki resiko yang cukup besar 

pula. Resiko tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal serta eksternal 

perusahaan yang bersangkutan. Faktor internal perusahaan berkaitan dengan 

kinerja perusahaan, struktur perusahaan tersebut, dan ukuran serta jenis 

perusahaan tersebut, sedangkan faktor eksternal yang paling banyak berpengaruh 

adalah kondisi perekonomian dan lingkungan usaha dari negara tersebut. Kondisi 

perekonomian umumnya dapat ditinjau dari faktor makro ekonomi yaitu tingkat 

inflasi, tingkat suku bunga serta nilai tukar. 

Berbagai bentuk investasi antara lain dapat berupa financial assets (aktiva 

keuangan) dan real assets (aktiva nyata) antara lain bangunan, mesin, tanah, dan 

lain sebagainya. Investasi pada financial assets dapat dilakukan di pasar uang 
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(financial market) dan di pasar modal (capital market). Produk-produk yang 

diperdagangkan di pasar uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU), Commercial Paper, Promissory Notes, Call 

Money, Treasury Bills, dan lain-lain. Sedangkan pada pasar modal, instrumen 

yang diperjualbelikan meliputi tiga bentuk yaitu (1) surat berharga bersifat hutang 

(obligasi/bonds); (2) surat berharga yang bersifat kepemilikan (saham/equity); (3) 

instrumen derivatif (opsi put/call). Bentuk instrumen yang paling banyak 

diperdagangkan di pasar modal di seluruh dunia termasuk di Indonesia adalah 

obligasi dan saham. 

Saham (stock) dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau 

pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. 

Porsi kepemilikan seseorang ditentukan oleh seberapa besar penyertaan dana yang 

ditanamkan di perusahaan tersebut. Umumnya saham yang diperdagangkan 

adalah saham biasa (common stock) yang memiliki karakteristik sebagai berikut 

(1) dividen dibayarkan sepanjang perusahaan memperoleh laba; (2) memiliki hak 

suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS); (3) memiliki hak terakhir 

dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dilikuidasi 

setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi; (4) memiliki tanggung jawab 

terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi sahamnya; dan (5) memiliki 

hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya.  

Berbagai keuntungan yang didapat investor dari pembelian saham adalah     

(1) dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan dan (2) capital gain, 

yaitu selisih antara harga beli dan harga jual, biasanya terbentuk dengan adanya 
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aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Di samping dua keuntungan 

tersebut maka pemegang saham juga dimungkinkan untuk mendapatkan saham 

bonus (jika ada), yaitu saham yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang 

saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual 

terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan 

penawaran umum di pasar perdana. 

Untuk mendapatkan modal melalui penjualan saham atau melalui 

pinjaman obligasi, maka perusahaan tersebut harus mencatatkan efeknya terlebih 

dahulu di pasar modal melalui go public atau yang biasa dikenal dengan istilah 

IPO (Initial Public Offering). IPO adalah kegiatan menawarkan atau menjual efek 

kepada masyarakat. Perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal disebut 

dengan emiten. Dana yang diperoleh perusahaan berasal dari masyarakat baik 

individu maupun kelompok (lembaga/institusi). Biasanya emiten yang akan 

melakukan IPO terhadap sahamnya mendapatkan perhatian yang cukup besar dari 

para investor tak terkecuali investor publik. Investor publik termasuk di dalamnya 

adalah masyarakat luas yang awam dikhawatirkan akan termotivasi untuk 

membeli saham-saham IPO tersebut tanpa memperhitungkan resiko yang akan 

didapat. Hal ini menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat 

terhadap pilihan investasinya. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa investasi pada 

saham-saham IPO memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi.  

Harga saham yang akan dijual di pasar perdana (offering price) biasanya 

ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi (underwriter). Biasanya, underwriter 

cenderung untuk menetapkan offering price lebih rendah dari yang diharapkan 

oleh emiten. Hal ini dilakukan untuk menekan resiko tanggung jawab underwriter 
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apabila saham yang ditawarkan pada saat IPO tidak habis terjual. Setelah 

penawaran perdana selanjutnya harga saham di pasar sekunder akan lebih 

ditentukan oleh mekanisme pasar atau demand supply terhadap saham tersebut. 

Fenomena yang seringkali terjadi ketika suatu emiten melakukan IPO 

adalah underpricing. Underpricing adalah salah satu gejala anomali IPO yang 

menyebabkan terjadinya abnormal return, dimana abnormal return adalah selisih 

dari expected return dan actual return. Fenomena underpricing telah banyak 

terjadi di pasar modal di berbagai negara, contohnya seperti di Berlin, New York, 

Jepang, dan China. Perolehan abnormal return yang tinggi pada hari pertama 

penawaran saham di pasar modal Berlin pada tahun 1882-1892 dan di pasar modal 

New York pada tahun 1998-2000 telah membuktikan bahwa fenomena 

underpricing telah ada sejak lama (Fohlin, 2000). Bila dibandingkan dengan 

negara-negara lain, underpricing yang terjadi di China sangat parah. Data di 

Shanghai Stock Exchange (01 Januari 1999-31 Desember 2000) menunjukkan 

bahwa initial return yang diperoleh 354 emiten yang go public sebesar 135,01 

persen padahal menurut perkiraan pasar, initial return yang seharusnya adalah 

132,49 persen (Ti, 2003).  

Underpricing biasanya dilakukan oleh emiten untuk menarik minat para 

investor agar membeli saham tersebut dalam jumlah banyak sehingga initial 

return yang diperoleh emiten sangat besar. Underpricing juga dapat dilihat 

sebagai fenomena jangka pendek dan dapat menjadi overpricing dalam jangka 

panjang yang berakibat dapat memberikan return yang negatif bagi investor. 

Berbagai penelitian mengenai gejala underpricing di pasar modal di berbagai 

negara dapat dilihat pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Fenomena Underpricing di Berbagai Pasar Modal di Dunia 
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Assymetric information merupakan penyebab utama terjadinya 

underpricing, terutama bagi para investor yang uninformed. Informasi merupakan 

suatu hal yang sangat krusial terutama bagi investor dalam mengambil keputusan 

jika ingin berinvestasi di pasar modal atau dengan kata lain informasi berperan 

penting dalam aktivitas perdagangan saham. Keterbukaan informasi (information 

disclosure) juga memegang peran utama dalam aktivitas perdagangan saham. 

Apabila informasi yang diberikan tidak lengkap atau kurang, maka investor publik 

yang umumnya merupakan masyarakat awam (uninformed) akan mengalami 

kerugian yang cukup besar.  

Di dalam perdagangan efek atau surat berharga, dikenal dua macam 

pasar, yakni pasar perdana (primary market) dan pasar sekunder (secondary 

market). Pasar perdana (primary market) adalah pembelian surat berharga oleh 

investor sebelum surat berharga tersebut dicatatkan di bursa utama. Dalam pasar 

perdana, proses transaksi dilakukan oleh investor dan perusahaan yang 

menerbitkan surat berharga melalui perantara (pialang). Sedangkan pasar 

sekunder (secondary market) merupakan pasar bagi Efek yang telah dicatatkan di 

bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan pasar dimana pemodal dapat 

melakukan jual beli Efek setelah Efek tersebut dicatatkan di bursa. Di pasar 

sekunder, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan ataupun 

penurunan. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor permintaan dan penawaran 

atau demand supply dari saham tersebut. Di Indonesia terdapat dua bursa Efek 

yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Kedua bursa 

Efek tersebut merupakan tempat berlangsungnya perdagangan Efek di pasar 

Sekunder. 
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Terdapat sembilan sektor usaha di Bursa Efek Indonesia (BEI), salah satu 

sektor usaha primernya adalah sektor pertanian. Sebagai sektor yang memiliki 

resiko tinggi (high risk), pertanian tidak begitu diminati oleh para investor kecuali 

para investor dengan tujuan tertentu yang hanya memanfaatkan sektor tersebut 

untuk mendapatkan capital gain. High risk yang dimaksud adalah hampir 

sebagian besar dari sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh musim, baik sektor 

pertanian, peternakan maupun kehutanan. Krisis moneter yang terjadi di awal 

tahun 1998 telah menyebabkan beberapa sektor terpuruk. Umumnya sektor-sektor 

tersebut adalah sektor yang sangat bergantung dari barang impor, seperti industri 

otomotif, industri real estate dan industri importir. Penelitian yang dilakukan oleh 

Saptono (1998) yang menguji tentang peranan sektor agribisnis termasuk 

didalamnya sektor pertanian di BEJ pada masa krisis telah membuktikan bahwa 

selama masa krisis dan pemulihan (recovery), kinerja saham-saham agribisnis 

menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan pasar (IHSG). Kinerja 

saham-saham tersebut relatif stabil dan tidak terjadi perbedaan yang signifikan 

baik pada masa pra-krisis, krisis sampai dengan masa pemulihan. 

Krisis moneter yang terjadi menyebabkan banyak sektor mengalami 

kebangkrutan, hal ini dikarenakan sektor agribisnis sebagai sektor riil yang 

seharusnya menjadi penyangga hanya memiliki kapitalisasi tidak lebih dari 10 

persen dari total kapitalisasi BEI. Kapitalisasi yang tidak lebih dari 10 persen 

sebenarnya sangat merugikan bagi struktur perekonomian di Indonesia. Hasil 

tersebut cukup mengecewakan, hal ini disebabkan sedikitnya akses ke pasar 

modal menjadikan sektor agribisnis kurang diminati oleh para investor serta 

kurangnya perhatian Pemerintah terhadap pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini 
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mengambil studi kasus sektor pertanian dikarenakan adanya sifat unik dari sektor 

tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perekonomian yang stabil merupakan faktor penting dalam mendorong 

pertumbuhan investasi di pasar modal Indonesia. Hal tersebut merupakan suatu 

jaminan yang telah lama diinginkan oleh para investor yang ingin menanamkan 

dananya di pasar modal. Sama halnya dengan investor, perusahaan yang ingin 

berekspansi dengan cara IPO juga membutuhkan kestabilan perekonomian. Selain 

itu, dengan terciptanya keadaan ekonomi yang cukup stabil secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap keadaan lingkungan usaha perusahaan tersebut.  

Fenomena underpricing yang terjadi hampir di semua pasar modal di 

berbagai negara telah lama ada, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Kutsuna 

dan Smith (2000) di pasar modal Jepang serta Fohlin (2000) di pasar modal 

Frankfurt dan New York mendukung adanya fenomena tersebut. Hal ini juga 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartanto dan Ediningsih (2004) 

di Jakarta Stock Exchange. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap perusahaan 

sampel yang melaksanakan IPO pada periode 1992-2001 menunjukkan bahwa 

kinerja saham perusahaan IPO pada periode 1992-2001 dalam jangka pendek 

adalah outperformed, signifikan pada level lima persen. Sedangkan dalam jangka 

panjang, kinerja saham yang IPO pada periode yang sama adalah underperformed, 

signifikan pada level lima persen.  

Dampak dari underpricing juga sangat merugikan terutama bagi investor 

awam atau investor yang tidak mendapatkan informasi (uninformed) maupun 

emiten tersebut. Besar kecilnya tingkat underpricing sangat mempengaruhi 
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kinerja saham setelah melakukan penawaran perdana karena underpricing 

merupakan beban biaya tidak langsung bagi perusahaan. Semakin besar tingkat 

underpricing berarti semakin besar pula biaya tidak langsung yang ditanggung 

oleh perusahaan. Dalam jangka panjang, underpricing dapat menyebabkan kinerja 

saham-saham pasca IPO menjadi underperformed yang akhirnya berakibat pada 

menurunnya kinerja perusahaan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap optimisme investor? 

2. Apakah faktor optimisme investor pada awal perdagangan di pasar 

sekunder berpengaruh terhadap adjusted buy-hold return enam bulan 

pasca-IPO (ABHRs) dan adjusted buy-hold return dua belas bulan pasca-

IPO (ABHRt)? 

3. Apakah return on equity (ROE) saham-saham pasca-IPO berpengaruh 

terhadap adjusted buy-hold return enam bulan pasca-IPO (ABHRs) dan 

adjusted buy-hold return dua belas bulan pasca-IPO (ABHRt)? 

4. Apakah fenomena underpricing dan long-run underperformance terjadi 

pada saham-saham sektor pertanian pasca IPO 2000-2005? 

1.3   Tujuan 

1.  Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap optimisme 

investor. 

2. Menjelaskan pengaruh optimisme investor terhadap adjusted buy-hold 

return enam bulan pasca-IPO (ABHRs) dan adjusted buy-hold return dua 

belas bulan pasca-IPO (ABHRt). 
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3. Menganalisis pengaruh ROE pasca-IPO terhadap adjusted buy-hold 

return enam bulan pasca-IPO (ABHRs) dan adjusted buy-hold return dua 

belas bulan pasca-IPO (ABHRt) 

4. Menganalisis fenomena underpricing dan long-run underperformance 

saham-saham sektor pertanian pasca IPO 2000-2005. 

1.4  Manfaat 

 Manfaat bagi investor adalah:  

1. Memberikan pertimbangan-pertimbangan bagi investor terutama bagi 

investor awam (uninformed) agar lebih berhati-hati untuk mengambil 

keputusan investasi sehingga resiko kerugian dapat diminimisasi. 

Sementara manfaat bagi emiten antara lain: 

1.  Menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap return saham-

saham emiten pertanian pasca IPO 2000-2005 agar publik tidak memberi 

penilaian atau stigma yang buruk terhadap emiten-emiten lain yang sudah 

ataupun akan go public. 

2.  Menentukan harga saham yang akan dijual di pasar perdana (offering 

price) dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian atau menggunakan 

bantuan dari underwriter yang profesional sehingga underpricing yang 

terjadi tidak terlalu tinggi. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian 

Analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap saham-saham emiten 

agribisnis sektor pertanian yang melakukan IPO pada periode Januari 2000-

Desember 2005, dan dibatasi hanya pada saham-saham yang didaftarkan di Bursa 

Efek Jakarta. Jumlah emiten sektor pertanian yang diteliti seharusnya berjumlah 

lima emiten, tetapi kenyataannya dua dari lima emiten tersebut, yaitu Adindo 

Foresta Indonesia harus didelisting dari Bursa Efek Jakarta dan Anugrah Tambak 

Perkasindo mengubah sektor usahanya menjadi sektor pertambangan yang 

sekarang lebih dikenal dengan ATPK Resources. 
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