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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1       Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan akan penambahan modal semakin besar seiring dengan 

perkembangan perusahaan. Hal ini menuntut manajemen untuk memilih komposisi 

struktur modal yang optimal yang akan digunakan untuk mendanai kebutuhan 

modalnya. Penambahan modal tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan 

obligasi atau dengan penambahan jumlah kepemilikan saham dengan penerbitan 

saham baru melalui pasar modal. 

 Pasar modal adalah pasar yang menyelenggarakan kegiatan perdagangan 

instrumen keuangan ( sekuritas ) dimana terjadi pertemuan antara pihak yang 

memiliki kelebihan dana ( surplus funds ) dengan perusahaan yang membutuhkan 

dana, dengan cara melakukan investasi dalam surat berharga yang menawarkan surat 

berharga dengan cara listing terlebih dahulu pada badan otoritas di pasar modal 

sebagai emiten. 

 Pasar modal memiliki peranan besar bagi perekonomian suatu negara, karena 

pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi 

keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi, karena dengan 

menginvestasikan dana tersebut dengan mengharapkan imbalan ( return ) sedangkan 

pihak issuers dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa 

harus menunggu tersedianya dana dan operasional perusahaan. Pasar modal dikatakan 

memiliki fungsi keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan 

kesempatan memperoleh return bagi pemilik dana. 

 Untuk mendapatkan dana dari pasar modal, sebuah perusahaan dapat 

menerbitkan saham atau obligasi, tetapi tidak semua perusahaan dapat melakukan hal 

tersebut. Perusahaan yang dapat menerbitkan saham, obligasi, atau bentuk sekuritas 

lain di pasar modal hanyalah perusahaan yang telah go public.  

 Perusahaan yang ingin melakukan go public harus melalui tiga tahapan 

prosedur, yaitu : 
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1. Persiapan diri 

2. Ijin registrasi dari BAPEPAM, dan 

3. Melakukan penawaran perdana (Initial Public Offering- IPO), serta memasuki 

pasar sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa. 

 Dalam proses go public, sebelum diperdagangkan di pasar sekunder, saham 

terlebih dahulu dijual di pasar primer atau sering disebut pasar perdana. Penawaran 

saham secara perdana ke publik atau masyarakat melalui pasar perdana ini dikenal 

dengan istilah Initial Public Offering (IPO). 

 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. 

Menurut Nainggolan (2002:77), fenomena underpricing merupakan gejala 

umum pada hampir setiap pasar modal. Hal ini tergantung pada karakteristik dan 

kondisi ekonomi tempat pasar modal berada. 

 Permasalahan penting yang dihadapi perusahaan ketika melakukan penawaran 

saham perdana di pasar modal adalah penentuan besarnya harga penawaran saham 

perdana. Menurut Gumanti (2002:22), penetapan harga saham perdana suatu 

perusahaan adalah hal yang tidak mudah, salah satu penyebab sulitnya menetapkan 

harga penawaran perdana adalah karena tidak adanya informasi harga yang relevan. 

Sebelum pelaksanaan penawaran perdana, saham perusahaan belum pernah 

diperdagangkan sehingga sulit untuk menilai dan menentukan harga yang wajar. 

Seringkali, harga saham perdana ini dianggap underpricing dikarenakan harga 

tersebut mengalami kenaikan pada hari pertama saham tersebut ditransaksikan. 

Underpricing adalah penentuan harga saham di pasar perdana lebih rendah 

dari pada harga di pasar sekunder untuk saham yang sama. Terjadinya underpricing 

pada harga saham IPO bukan karena adanya kesalahan waktu melakukan valuasi 

harga IPO. Tetapi, harga underpricing tersebut merupakan kesengajaan dan adanya 

asimetris informasi yang dimiliki oleh penerbit saham IPO dan penjaminan emisi 



3 

 

(perusahaan sekuritas). Asimetris informasi ini yang dipergunakan perusahaan 

sekuritas untuk menekan penerbit saham memberikan harga lebih rendah dari harga 

intrinsik (harga wajar). Sementara, tak satupun yang tahu harga intrinsik tersebut 

(Manurung, 2013:2). 

Oleh karena itu penetapan harga IPO akan menentukan sukses tidaknya 

perusahaan memperoleh sumber dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan 

yang melakukan IPO mengindikasikan berada pada tahapan bertumbuh sehingga 

perusahaan memerlukan dana untuk ekspansi atau melakukan modernisasi. Keadaan 

ini menyebabkan semua perusahaan privat yang sedang bertumbuh tersebut cepat 

atau lambat akan menjadi perusahaan publik untuk mendanai investasinya.  

Permasalahan menarik dapat ditemui pada perusahaan – perusahaan yang 

listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 – 2010 yang digunakan dalam 

penelitian. Karena perusahan - perusahaan yang telah listing memiliki 

kencenderungan tingkat resiko  underpricing yang relatif tinggi. Pada periode 

amatan, hasil di lapangan menemukan masih tingginya tingkat underpricing pada 

perusahaan – perusahaan yang listing tersebut. Berikut adalah tabel 1.1 yang 

menjelaskan fenomena terkait underpricing.   

Tabel 1.1 

Perusahan yang Listing di BEI Periode 2008 – 2012 

No Kode 

Saham 

Nama 

Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

IPO 

Price 

Hari 

+ 1 

Kategori 

1 BAPA Bekasi Asri 

Pemula Tbk 

14/01/2008 225 330 overpricing 

2 TRIL Triwira 

Insanlestari Tbk 

28/01/2008 680 830 overpricing 

3 ELSA Elnusa Tbk 06/02/2008 120 118 underpricing 

4 YPAS Yanaprima 

Hastapersada 

05/03/2008 640 680 overpricing 

5 GZCO Gozco Plantations  15/05/2008 270 272 overpricing 
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No Kode 

Saham 

Nama 

Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

IPO 

Price 

Hari 

+ 1 

Kategori 

6 BSDE Bumi Serpong 

Damai Tbk 

06/06/2008 560 464 underpricing 

7 AMRT Sumber Alfaria 

Trijaya Tbk 

15/01/2009 39 40 overpricing 

8 TRIO Trikomsel Oke 

Tbk 

14/04/2009 230 225 underpricing 

9 BPFI Batavia 

Prosperindo 

Finance Tbk 

01/06/2009 121 123 overpricing 

10 DSSA Dian Swastika 

Sentosa Tbk 

10/12/2009 2250 2800 overpricing 

11 BBTN Bank Tabungan 

negara (Persero) 

Tbk 

17/12/2009 840 830 underpricing 

12 GDST Gunawan 

Dianjaya Steel 

Tbk 

23/12/2009 154 151 underpricing 

13 EMTK Elang Mahkota 

Teknologi Tbk 

12/01/2010 580 560 underpricing 

14 PTPP PP (Persero) Tbk 09/02/2010 260 255 underpricing 

15 BIPI Benakat 

Petrolium Energy 

Tbk 

11/02/2010 260 255 underpricing 

16 HRUM Harum Energy 

Tbk 

06/10/2010 5450 5450 - 

17 TBIG Tower Bersama 

Infrastructure Tbk 

26/10/2010 2400 2525 overpricing 
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No Kode 

Saham 

Nama 

Perusahaan 

Tanggal 

Listing 

IPO 

Price 

Hari 

+ 1 

Kategori 

18 KRAS Krakatau Steel 

Tbk 

10/11/2010 980 980 - 

19 MBTO Martina Berto 

Tbk 

13/01/2011 630 600 underpricing 

20 GIAA Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk 

11/02/2011 620 590 underpricing 

21 MBSS Mitrabahtera 

Segara Sejati Tbk 

06/04/2011 1700 1670 underpricing 

22 HDFA HD Finance Tbk 10/05/2011 230 240 overpricing 

23 MTLA Metropolitan 

Land Tbk 

20/06/2011 365 355 underpricing 

24 ALDO Alkindo 

Naratama Tbk 

12/07/2011 250 260 overpricing 

25 ESSA Surya Eka 

Perkasa Tbk 

01/02/2012 910 1030 overpricing 

26 TRIS Trisula 

International Tbk 

10/04/2012 305 315 overpricing 

27 MSKY MNC Sky Vision 

Tbk 

09/07/2012 2250 2275 overpricing 

28 BJTM Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa Tbk 

12/07/2012 440 445 underpricing 

29 PALM Provident Agro 

Tbk 

08/10/2012  470 465 underpricing 

30 ASSA Adi Sarana 

Armada Tbk 

12/11/2012 490 480 underpricing 

Sumber : Yahoo Finance, ICMD, 2008 – 2010, perusahaan yg dipilih secara acak, diolah. 
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Gambar 1.1 

Grafik Perkembangan Harga Saham  

Perusahaan yang Listing di BEI Periode 2008 - 2012 

 

 

Berdasar tabel 1.1 dan grafik 1.2 dapat disimpulkan bahwa dalam perusahaan 

– perusahaan yang listing di BEI pada periode 2008 hingga 2012 ditemukan adanya 

fenomena gap yakni tingkat underpricing yang relatif tinggi. Perusahaan – 

perusahaan yakni yang mengalami underpricing sebesar 50% yaitu ELSA, BSDE, 

TRIO, BBTN, GDST, EMTK, PTPP, BIPI, MBTO, GIAA, MBSS, MTLA, BJTM, 

PALM, dan ASSA. Sementara beberapa perusahaan yang mengalami overpricing 

sebesar 40% yaitu BAPA, TRIL, YPAS, GZCO, AMRT, BPFI, DSSA, HDFA, 

ALDO, ESSA, TRIS, dan MSKY. Adapun perusahaan yang tidak mengalami 

underpricing dan overpricing  sebesar 10 % yaitu HRUM, dan KRAS. Perusahaan 

yang memiliki return tertinggi pada periode 2008 – 2012 adalah DSSA dengan nilai 

0,24 atau sebesar 24%. Fenomena underpricing pada perusahaan IPO Periode 2008 – 

2012 lebih banyak sebesar 50% sehingga menimbulkan ketertarikan untuk meneliti 

lebih lanjut. Fenomene underpricing timbul karena harga saham mengalami 

penurunan di pasar sekunder. Hal ini disebabkan oleh kinerja return perusahaan salah 

satu faktor yang diperhatikan oleh investor pada saat investasi pada saham IPO 
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adalah umur perusahaan tersebut berdiri. Karena hal ini menunjukan perusahaan 

mampu menyesuaikan dengan lingkungan eksternal perusahaan sehingga sustainbility 

perusahaan bisa terjamin. Disamping itu ukuran perusahaan menjadi perhatian 

investor juga. Karena ukuran perusahaan menunjukan besarnya nilai investasi pada 

aktiva yang digunakan untuk memperoleh pendapatan. 

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan kinerja saham yang signifikan 

dikemukakan oleh Aditya (2006), menunjukkan bahwa secara simultan, variabel age, 

size, tangibility of assets, leverage, dan profitability berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja saham perdana dalam jangka panjang, secara parsial menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan dan profitability 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja saham setelah IPO dalam jangka 

panjang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fahrizqi (2010) menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja saham 

jangka panjang, sedangkan leverage, dan dewan komisaris tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja saham jangka panjang. Berikut penelitian yang tidak 

signifikan dikemukakan oleh Jelic et al. (2001) dan Corbay et al. (2002) dalam 

Zaluki, Campbell, dan Goodacre (2007) menunjukan bahwa semakin kecil ukuran 

perusahaan, semakin baik kinerja saham perdana jangka panjangnya atau 

berpengaruh negatif menggunakan CAR dan BHR. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Ardiansyah (2003) menunjukan bahwa Return On Assets (ROA), 

ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, umur perusahaan, reputasi auditor, penjamin 

emisi, dan jenis industri tidak berpengaruh signifikan terhadap return awal dan return 

15 hari sesudah IPO. Dalam jurnalnya, Solechan (2009) hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara bersama tidak berpengaruh terhadap 

return saham. Sedangkan secara parsial ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara 

signifikan.  
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Adanya ketidak konsistenan dari beberapa penelitian menyebabkan penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkan dalam skripsi 

dengan judul : 

"Pengaruh Umur Perusahaan, dan Ukuran Perusaahan Terhadap Return 

Saham Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Perusahaan – Perusahaan 

yang Melakukan Penawaran Perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia Periode 

2008 - 2012”  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat 

diidentifikasikan masalah - masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap 

return saham secara bersama pada perusahaan yang telah melakukan 

Penawaran Perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 - 2012? 

2. Bagaimana pengaruh umur perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap 

return saham secara parsial  pada perusahaan yang telah melakukan 

Penawaran Perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 - 2012? 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian  

 Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk memperoleh data dan 

informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi yang merupakan salah satu 

prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi program studi Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama Bandung. 

 Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap return saham secara bersama pada perusahaan yang telah melakukan 

Penawaran Perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 - 2012? 
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2. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap return saham secara parsial  pada perusahaan yang telah melakukan 

Penawaran Perdana di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2008 - 2012? 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan yang didapat dalam penyusunan skripsi ini diharapkan akan 

dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Diharapkan perusahaan lebih terbuka dalam penyampaian informasi kepada 

investor mengenai kinerja perusahaan dan mengurangi tindakan-tindakan 

yang dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

2. Penulis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

ilmiah yang dipraktekan dalam penelitian bidang ekonomi, pasar modal, dan 

manajemen keuangan, sehingga penulis dapat mengaplikasikannya antara 

teori yang di dapat dengan prakteknya. 

3. Bagi peneliti lainnya 

Membantu pedoman atau referensi bagi mahasiswa atau lainnya dalam 

melakukan penelitian sejenis. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Bentuk atau jenis penelitian ini dalam pelaksanaannya adalah explanatory 

survey, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menafsirkan hubungan antara variabel 

dengan cara menginterpretasikan terlebih dahulu kesimpulan yang diperoleh melalui 

hipotesis (Nazir, 2003 : 54). Metode penelitian yang digunakan adalah metode 

deskriptif dan verifikatif. Menurut Cooper and Shindler (2003:10), pengertian 

metode deskriptif sebagai berikut : 
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“A descriptive study tries to discover answer to the question who, what, 

when, where and sometimes how to describe or define a subject, often by 

creating a profile of a group of problems, people or event.” 

Artinya, suatu pembelanjaran untuk mendeskripsikan dan menemukan jawaban atas 

pertanyaan siapa, apa, kapan, dimana dan terkadang menjelaskan suatu subjek yang 

seringkali digunakan untuk membuat suatu ringkasan tentang suatu masalah, pihak 

yang terlibat, atau kasus. 

Selanjutnya definisi metode verifikatif menurut Rasyad (2003:6) sebagai 

berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk melakukan 

perkiraan (estimate) dan pengujian hipotesis.“  

Berdasarkan hal diatas tujuan dari penelitian deskriptif dan verifikatif  ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. Alat analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, korelasi, koefisien 

determinasi, analisis regresi liner berganda, dan pengujian hipotesis. 

 

1.6  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk keperluan penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil data 

sekunder berupa laporan keuangan dalam Indonesian Capital Market and Directory 

di Pojok Bursa Universitas Widyatama yang berlokasi di JL. Cikutra 204 A Bandung. 

Lamanya penelitian berlangsung dimulai dari bulan Maret 2014 sampai dengan bulan 

Desember 2014.  

 


