
1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Penawaran Umum Saham sangat bermanfaat, menurut Pagano et al. (1998) 

perusahaan yang melakukan go public lebih mudah mendapatkan dana yaitu 

pertama dapat memperoleh dana untuk pengembangan, baik untuk penambahan 

modal kerja maupun untuk ekspansi usaha yang relatif besar dan diterima sekaligus. 

Kedua, biaya go public relatif murah dibandingkan dengan tingkat bunga bank jika 

berhutang kepada bank. Ketiga, pembagian dividen berdasarkan keuntungan.  

Proses penjualan pertama saham umum sebuah perusahaan kepada investor 

umum di sebut IPO (Initial Public Offering). Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang 

pasar modal, Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan 

oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 

Perusahaan yang melakukan penawaran saham ke publik, sahamnya harus dapat 

ditransaksikan di bursa agar investor bisa menjual kembali atau membeli bila tidak 

dapat saat IPO. Saham yang diterbitkan mempunyai harga yang dikenal dengan 

harga IPO.  

Dalam proses IPO, setelah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham 

sebagai pemilik perusahaan setuju untuk melakukan IPO, maka kemudian 

perusahaan mencari dan menunjuk perusahaan sekuritas yang berfungsi sebagai 

Penjamin Emisi/Underwriter, profesi penunjang dan lembaga penunjang. Profesi 

penunjang dan lembaga penunjang berfungsi untuk membantu mempersiapkan 

berbagai dokumen emisi untuk keperluan IPO tersebut, salah satunya adalah 

membuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan, manajemen perusahaan dapat 

mengetahui berapa harga saham wajar dari perusahaannya. Kim dan Ritter (1999) 

melakukan penilaian harga saham atau valuation dan menghasilkan kesimpulan 

bahwa Price-Earnings (P/E) adalah metode penilaian saham yang terbaik. Akan 

tetapi harga saham wajar hasil perhitungan belum tentu dijadikan harga IPO karena 

harga IPO merupakan harga kesepakatan antara perusahaan sekuritas sebagai 

penjamin efek (underwriter) dengan perusahaan penerbit saham. Roosenboom 

(2012) melakukan penilaian harga saham terhadap semua perusahaan yang baru 

terdaftar dari Januari 1990 sampai Desember 1999 dan hasilnya nilai wajar hasil 

penilaian mengalami bias yang positif terhadap nilai pasar 

Penetapan harga saham perdana pada IPO atau saat go public sangat sulit, 

karena tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi untuk dipakai 

sebagai penetapan penawaran.  Selain  itu  kebanyakan  dari  perusahaan  yang  akan  

go  public  mempunyai sedikit atau malahan tidak ada pengalaman terhadap 

penetapan harga ini. 

Sebenarnya sebuah perusahaan yang ingin go public harus berhubungan 

dengan underwriter atau penjamin emisi. Di sini terjadi penentuan harga saham 

yang ditetapkan bersama  antara  perusahaan  (emiten)  bersama  pihak  penjamin  

(underwriter).   Surat Keputusan (SK) Ketua Bapepam No. Kep 01/PM/1988 pasal 

11 menyatakan penjamin emisi ( underwriter) ikut berperan dalam penetapan harga 

saham di pasar perdana. 
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Penawaran saham perdana dapat dibuat dengan dua metode best effort atau 

firm commitment. Pada kontrak  best  effort,  perusahaan  dan underwriter  

bernegosiasi dalam harga perdana.  Underwriter  akan melaksanakan  penjualan  

efek dengan  sebaik-baiknya untuk mendapatkan dana bagi perusahaan. Underwriter 

biasanya menerima prosentase  tertentu  dari  dana  yang  didapatkan  sebagai  fee  

(komisi).  Jika  tidak  ada permintaan pada harga perdana ini, maka penawaran ditarik 

kembali dari pasar dan perusahaan tidak mendapatkan  apapun dari pasar.  jadi  

pada  kontrak best  effort  ini, resiko yang lebih besar berada pada perusahaan  

dibanding   underwriter.  Pada kontrak firm commitment, underwriter menjamin 

kepada perusahaan jumlah dana yang dibutuhkan. Akibatnya,  underwriter akan 

membeli seluruh efek yang akan dikeluarkan pada   harga   yang   disetujui   dan   

bertanggung   jawab   menjualnya.   Pada   situasi   ini underwriter akan mengurangi 

harga perdana agar saham yang ditawarkan terjual semua tetapi jumlah dana yang 

dibutuhkan perusahaan tidak akan berkurang  karena   komitmen dari issuer. Oleh 

sebab itu, sangatlah penting bagi  underwriter menetapkan harga yang tepat 

(Ritter, 1987). 

Salah satu fenomena yang terjadi pada IPO adalah terjadinya Positive Price 

Difference (pada beberapa literature disebut sebagai underpricing) yaitu terdapat 

perbedaan harga penetapan harga IPO dengan harga saham sesuai dengan nilai 

perusahaan dan perbedaan harga yang terjadi adalah positif, yaitu  penetapan harga 

IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga saham sesuai dengan nilai 

perusahaan. Price Difference yang terjadi terutama pada pelaksanaan IPO di 

Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:  

 

Tabel 1 Price difference di berbagai perusahaan yang melakukan IPO 

 

Peneliti 
Tahun 

Penelitian 
Negara Perusahaan 

Price 

Difference 

Ibbotson (1994) 1986 USA Microsoft Positif 

Song  at. al 

(2014) 
2006 - 2011 China  52.7 

Seesar (2012) 2012 Indonesia 
PT. Garuda Indonesia 

Tbk. 
Negatif 

Riyanto (2013) 2012 Indonesia 
PT. Waskita Karya 

(Persero) 
Positif 

Paramitha 

(2013) 
2008 - 2012 Indonesia  87.0 

Atmaji dan 

Sabirin (2016) 
2016 Indonesia 

PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur Tbk. 
Positif 

 

 

Baron (1982) menganggap Underwriter memiliki informasi lebih tentang 

pasar modal, sedangkan emiten merupakan pihak yang tidak memiliki informasi 

pasar modal. Underwriter memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk membuat 

kesepakatan harga IPO yang optimal baginya, yaitu harga yang memperkecil risiko 

bila saham tidak terjual semua. Karena kurang memiliki informasi, emiten 

menerima harga yang murah bagi penawaran sahamnya.  
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Padahal, ketika saham sudah masuk ke pasar sekunder, dan sudah 

diperdagangkan di lantai bursa, maka fenomena yang terjadi adalah terjadinya tiga 

anomali, yaitu pertama, positive initial return yaitu penetapan harga saham pada 

saat IPO lebih rendah dari harga saham pada penutupan di hari pertama di pasar 

sekunder, seperti pada penelitian Reilly and Hatfield (1969). Kondisi ini 

menyebabkan terjadinya positive initial return. Hal ini tentu saja sangat 

disayangkan, karena perusahaan tidak mendapat dana segar sebanyak dari harga 

saham yang terjadi di pasar.  

Anomali yang kedua adalah long term performance, yaitu dalam jangka 

panjang, kinerja saham IPO mempunyai kinerja yang jelek. Kondisi ini 

menyebabkan cummulative abnormal return (CAR) dari saham IPO membentuk 

pola naik turun. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang terjadi pada saat di awal 

pasar sekunder bukanlah harga saham sesuai dengan nilai perusahaan (harga wajar). 

Dalam jangka panjang, positive initial return yang diperoleh pada awal IPO, 

ditiadakan karena kerugian yang dialami dalam jangka panjang (Sembel, 1996). 

Fenomena ini berimplikasi bahwa istilah ‘underpricing (harga pada saat IPO lebih 

rendah dari harga penutupan di pasar sekunder) tidaklah tepat. 

Anomali ketiga adalah adanya siklus hot and cold market, yaitu keadaan 

dimana saham-saham yang melakukan IPO pada saat pasar berada diperiode hot 

akan mempunyai kinerja jangka panjang yang lebih jelek dibandingkan saham yang 

melakukan IPO pada saat pasar berada diperiode cold (Ritter, 1984) dan Sembel 

(1996). Sautma (2003) mengatakan selama periode hot issue market, rata-rata 

initial return dari IPO secara relatif lebih tinggi dibandingkan pada periode yang 

lainnya. Hal itu disebabkan salah satunya karena ketidakpastian (uncertainty) yang 

lebih besar dari rata-rata. 

Penelitian terjadinya anomali pertama, yaitu fenomena terjadinya positive 

initial return telah dilakukan dibanyak negara, seperti Ritter (1991) yang 

melakukan penelitian di USA pada tahun 1960-1982 dan menghasilkan initial 

return 16,4%. Di Asia, yaitu di Singapura penelitian di lakukan oleh Lee at al. pada 

tahun 1973 - 1992 dan menghasilkan initial return 31,73%. Vakrman (2015) 

melakukan penelitian dengan menggunakan 75 dari 547 perusahaan yang termasuk 

dalam  database Kenney-Patton yang go public antara tahun 2004 dan 2010. 

Perusahaan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan nilai ASVI (Abnormal Search 

Volume Index), yaitu tinggi, sedang dan rendah. ASVI adalah logarithmic deviation 

of the actual logarithmic GSV dari the logarithm of the median GSV selama periode 

waktu tertentu. GSV ( Google Search Volume) adalah statistik harian yang 

disediakan oleh database Google Trends. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-

rata initial return kelompok tinggi adalah 22,85%, sedangkan initial return 

kelompok rendah hanya setara dengan 12,23%. Perbedaannya signifikan pada 

tingkat kesalahan 5%. Di Indonesia, penelitian dilakukan oleh Daljono (2000) dan 

menghasilkan initial return 11,14%. Initial return diberbagai negara dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya Underpricing, yaitu kondisi 

dimana terjadi Positive initial return. Penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Initial Return pun banyak dilakukan seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Beatty (1989) menunjukkan reputasi auditor, reputasi underwriter, 

persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, jenis underwriter, dan 

indikator perusahaan minyak dan gas memiliki pengaruh negatif pada 
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pengembalian awal . Carter dan Manaster (1990) mengemukakan bahwa reputasi 

underwriter, persentase saham yang ditawarkan, ukuran dan usia perusahaan secara 

signifikan mempengaruhi  underpricing. 

 

Tabel 2 Initial return di berbagai negara 

 

Peneliti Tahun Penelitian Negara  Initial Return 

Aggarwal & Rivoli (1990) 1977 - 1987 USA 13.73 

Ritter (1991) 1960 - 1982 USA 16.40 

Ibbotson (1994) 1960 - 1992 USA 15.26 

Daljono (2000) 1990 - 1997 Indonesia 11.14 

Welch & Ritter (2002) 1980 - 2001 USA 18.80 

Kim at.al (2002) 1988 - 1990 Korea 58.38 

Lee at.al (2003) 1973 - 1992 Singapura 31.73 

Vakrman (2015) 2004 - 2010 USA 22.85 

Song (2014) 2006 - 2011 China 66.30 

Gumanti (2015) 2007 - 2012 Indonesia 25.30 

 

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya Underpricing, yaitu kondisi 

dimana terjadi Positive initial return. Penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Initial Return pun banyak dilakukan seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Beatty (1989) menunjukkan reputasi auditor, reputasi underwriter, 

persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, jenis underwriter, dan 

indikator perusahaan minyak dan gas memiliki pengaruh negatif pada 

pengembalian awal . Carter dan Manaster (1990) mengemukakan bahwa reputasi 

underwriter, persentase saham yang ditawarkan, ukuran dan usia perusahaan secara 

signifikan mempengaruhi  underpricing. 

 

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2016 

 

Gambar 1 Jumlah perusahaan IPO tahun 1979 – 2015 

 

Di Indonesia, Yo;ana dan Martani (2005) melakukan penelitian serupa 

dengan menggunakan data dari Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994-2001 untuk 
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memeriksa lima variabel, yaitu: reputasi underwriter, rata-rata nilai tukar, ukuran 

perusahaan, return on equity, dan jenis industri. Penelitian ini menemukan bahwa 

semua variabel memiliki korelasi yang signifikan terhadap tingkat underpricing 

kecuali reputasi underwriter. 

Penelitian ini menarik karena setiap tahun selalu ada perusahaan yang 

melakukan IPO. Sampai dengan tahun 2015, tercatat perusahaan yang melakukan 

IPO di Indonesia seperti pada Gambar 1. 

Dari data tersebut, jumlah perusahaan yang melakukan IPO terbanyak ada 

di tahun 1990 sebanyak 50 perusahaan dan rata-rata jumlah perusahaan yang 

melakukan IPO adalah 19 perusahaan per tahun. Rata-rata Initial Return yang 

dihasilkan ditampilkan pada Gambar 2 berikut : 

 

 

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia, 2016 

Gambar 2 Initial Return perusahaan yang melakukan IPO tahun 1979 – 2015 

 

Rumusan Masalah 

 

 Pada proses IPO, harga saham yang ditawarkan sebagai harga kesepakatan 

antara emiten dengan underwriter. Baron and Holmstrom (1980) mengemukakan 

mengemukakan  bahwa  konflik kepentingan  antara  penjamin  emisi dan emiten 

menyebabkan penjamin emisi menetapkan harga di bawah harga yang seharusnya. 

Diskon tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar saham IPO dapat terjual 

semua sehingga secara tidak langsung penurunan harga  tersebut  dapat  

mengurangi  biaya  dan  mengurangi  kegiatan  pemasaran  dan  pendistribusian  

yang  pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan penjamin emisi. Meskipun 

demikian Baron dan Holmstrom (1980) memberikan catatan bahwa dalam 

kompetisi yang kuat perusahaan penjamin emisi harus meminimalkan diskon 

tersebut agar pelanggannya tidak pindah ke penjamin emisi lainnya. Jumlah dari 

penurunan harga ini akan sangat dipengaruhi dengan bentuk kontrak antara 

penjamin emisi dan emiten serta biaya dari proses IPO yang akan diminta oleh 

penjamin emisi. 

 Sehubungan dengan uraian diatas, penelitian ini dilaksanakan di Bursa Efek 

Indonesia untuk memperbanyak kajian tentang fenomena IPO di Indonesia.  

Permasalahan yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah : 
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1. Apakah ada perbedaan harga saham wajar hasil penilaian saham perusahaan 

dengan harga saham saham pada saat IPO? 

2. Apakah perbedaan Underwriter akan menghasilkan Price Difference? 

3. Apakah ada perbedaan harga saham pada saat IPO dengan harga saham 

penutupan pada hari pertama di pasar sekunder? 

4. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi tingkat Initial Return ? 

5. Apakah ada perbedaan harga saham wajar berdasarkan hasil penilaian saham 

perusahaan dengan harga saham penutupan pada hari pertama di pasar 

sekunder? 

6. Bagaimana model penentuan harga saham pada saat IPO berdasarkan harga 

saham wajar hasil penilaian? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Sehubungan dengan penetapan harga saham pada saat IPO yang dilakukan 

oleh perusahaan terbuka yang terdaftar di Busa Efek Indonesia, penelitian ini 

bertujuan : 

1. Menganalisis perbedaan harga saham wajar hasil penilaian saham perusahaan 

dengan harga saham pada saat IPO. 

2. Menganalisis perbedaan Underwriter dalam menghasilkan Price Difference. 

3. Menganalisis perbedaan harga saham pada saat IPO dengan harga saham 

penutupan pada hari pertama di pasar sekunder. 

4. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat  Initial Return. 

5. Menganalisis  perbedaan harga saham wajar berdasarkan hasil penilaian saham 

perusahaan dengan harga saham penutupan pada hari pertama dipasar sekunder. 

6. Membuat model penentuan harga saham pada saat IPO berdasarkan harga 

saham wajar hasil penilaian. 

 

Kebaruan Penelitian 

 

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya untuk beberapa hal. 

Temuan baru yang dihasilkan diharapakan dapat menambah literatur dalam proses 

penetapan harga pada saat perusahaan melakukan IPO. Temuan baru yang 

dihasilkan antara lain adalah : 

1. Membandingkan harga saham berdasarkan hasil penilaian saham perusahaan 

dengan harga pada saat IPO pada semua perusahaan yang melakukan IPO pada 

tahun penelitian. 

2. Menbandingkan harga saham pada saat IPO dengan harga  saham penutupan 

hari pertama di pasar sekunder. 

3. Membandingkan harga saham berdasarkan hasil penilaian saham perusahaan 

dengan harga saham penutupan hari pertama di pasar sekunder.  

4. Membuat model penentuan harga saham pada saat IPO berdasarkan penilaian 

harga saham wajar. 
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Manfaat Penelitian 

 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain : 

1. Memberi masukan bagi investor dalam memilih perusahaan dalam melakukan 

investasi pada perusahaan yang melakukan IPO agar mendapat Initial Return 

yang diharapkan. 

2. Memberi masukan kepada investor mengenai perilaku perusahaan dalam 

menetapkan harga saham pada saat IPO. 

3. Memberikan masukan kepada perusahaan yang akan melakukan proses IPO 

dalam menentukan underwriter dan kebijakan penetapan harga saham pada saat 

IPO. 

4. Memberi pandangan pada peneliti, manajer dan investor dalam memahami 

perusahaan dalam proses IPO. 

Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat semakin melengkapi 

kajian IPO, khususnya pasar modal di Indonesia. 

 

Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering atau penawaran saham perdana di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2000 sampai tahun 2014 yang masih terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dan mempunyai kelengkapan prospektus sebagai salah satu  informasi 

perusahaan dalam melakukan IPO. 

 Sedangkan keterbatasan penelitian pertama, analisis dilakukan terhadap 

faktor internal perusahaan dan kedua, hanya membahas anomali pertama dalam 

IPO, yaitu terjadinya positive initial retun. 

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Proses Penawaran Umum (Go Public) 

 

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang 

berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam 

perusahaan umumnya dengan menggunakan Laba Ditahan perusahaan. Sedangkan 

alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa hutang, 

pembiayaan bentuk lain atau penerbitan surat-surat hutang, maupun pendanaan 

yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham (ekuitas). Pendanaan melalui 

mekanisme penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan 

kepada masyarakat atau dikenal dengan Penawaran Umum atau sering disebut 

dengan go public.  

Penawaran Umum merupakan kegiatan penawaran saham atau Efek lainnya 

yang dilakukan oleh Calon Perusahaan Tercatat untuk menjual saham atau Efek 

kepada masyarakat berdasarkan tata cata yang diatur oleh Undang-Undang Pasar 

Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam melakukan Penawaran Umum, Calon 




