
1 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan pendanaan dan modal bagi perusahaan dapat diibartakan sebagai salah 

satu kegiatan yang penting dalam perusahaan. Kegiatan perusahaan harus 

dijalankan dengan efektif dan efisien agar dapat mendukung pencapaian tujuan 

perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan secara keseluruhan. Salah satu 

alternatif untuk dapat mendukung kegiatan pendanaan tersebut adalah dengan go 

public. Selain digunakan untuk keperluan expansi, dana yang diperoleh dari go 

public biasanya juga digunakan untuk melunasi utang, dimana akhirnya dana ini 

diharapkan akan semakin meningkatkan posisi keuangan perusahaan di samping 

untuk memeprkuat struktur permodalan.   

Dalam proses go public sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder (bursa 

efek) saham perusahaan yang akan go public di jual di pasar perdana yang sering 

disebut Intial Public Offering (IPO). Penawaran Saham Perdana merupakan 

langkah awal yang menentukan dalam kelangsungan hidup perusahaan publik. 

Pendapat umum menyatakan bahwa penawaran publik mengindikasikan 

perusahaan berada pada tahapan meningkat sehingga perusahaan memerlukan 

dana untuk expansi atau melakukan moderenisasi. Keadaan ini menyebabkan 

semua perusahaan privat yang sedang dalam tahap pertambahan cepat atau lambat 
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akan menjadi perusahaan publik untuk mendanai investasinya. 

Harga saham yang dijual di pasar perdana saat (IPO) biasanya telah ditentukan 

terlebih dahulu, sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme 

pasar (penawaran dan permintaan). Pada penawaran umum perdana Initial Public 

Offering (IPO) biasanya pada harga penawarannya terkadang diskon harga, dalam 

arti harga saham yang ditentukan tersebut masih di bawah harga sebenarnya. Hal 

tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar penjual perdana sukses.  

Perusahaan yang telah melakukan IPO (Initial Public Offering) kemungkinan 

besar akan mengalami Abnormal Return return yang didapat investor yang tidak 

sesuai dengan Return yang diharapkan (return ekspektasian). 

Selisih return akan positif jika Return yang didapat lebih besat dari Return yang 

diharapkan atau Return yang dihitung. Sedangkan Return akan negatif jika Return 

yang didapat lebih kecil dari Return yang diharapkan atau Return yang dihitung. 

Abnormal Return dapat terjadi karena adanya kejadian-kejadian tertentu,  

misalnya hari libur nasional, awal bulan, awal tahun, suasana politik yang tidak 

menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, penawaran perdana saham 

(IPO), dan lain-lain. 

 

Beberapa studi tentang penawaran saham perdana meneyelidiki beberapa 

fenomena diantaranya adalah. Tirapat dan Nittayagasetwat, (2001) menganalisis 

karakteristik perusahaan, struktur industri perusahaan, faktor makro ekonomi 

dalam memprediksi status perusahaan pasca IPO. Tampubolon, (2002) yang 

menganalis kinerja jangka panjang investasi saham BUMN dan Non BUMN pada 

pasar Perdana di BEJ, dimana salah satu tujuan penelitian tersebut adalah untuk 
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mengetahui karakteristik IPO dalam jangka panjang di BEI, penelitian tersebut 

memperlihatkan karakteristik jangka panjang IPO di indonesia mengalami 

overpriced yaitu apabila harga saham saat IPO secara signifikan lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder pada hari pertama. 

Mengikuti pola yang sama seperti dengan negara – negara lainnya. 

Sulistio (2005) yang menganalisis pengaruh informasi akuntansi dan non 

akuntansi terhadap , abnormal returns study pada perusahaan yang melakukan 

intial public offering di bursa efek jakarta yang menyatakan informasi akuntansi 

yang meliputi ukuran perusahaan,  EPS,  PER secara signifikan tidak 

mempengaruhi , abnormal dan informasi non akuntansi presentase pemegang 

saham lama, reputasi auditor dan reputasi and underwriter berpengaruh secara 

signifikan. Speriani (2008) menganalisis faktor  –  faktor yang mempengaruhi 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) yang 

menyimpulkan bahwa ROE Repuasi Auditor, kepemilikan saham yang diperlukan 

dari umur perusahaan secara signifikan mempengaruhi , abnormal return 

Penelitian ini mengacu pada pemikiran Sepriani (2008) dengan menambahkan 

variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan kepemilikan saham manajerial 

dan kepemilikan saham institusional sebagai variabel independen lain untuk 

diperbandingkan, dengan periode penelitian yang berlaku yaitu tahun 2007-2010 

dan sampel yang digunakan yaitu semua perusahaan non keuangan yang listing di 

BEI yang berasal dari kategori manufaktur dan non manufaktur. 
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Berdasarkan yang telah di jelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Karakteristik 

Perusahaan dan Karakteristik Kepemilikan Saham Terhadap Abnormal 

Return Pada Perusahaan Yang Melakukan IPO (Inital Public Offering) di 

BEI (Bursa Efek Indonesia)”. 

 

1.2. Permasalahan Dan Batasan Masalah 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, permasalaan yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan atas 

karakteristik perusahaan ( return on equity, ukuran perusahaan, (firm size), umur 

perusahaan) dan karakteristik kepemilikan saham (kepemilkan saham manajerial 

dan kepemilkan saham institusional ) terhadap abnormal return pada perusahaan 

yang melakukan IPO ( Initial Return Offering ) di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Karakteristik perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

return on equity ukuran perusahaan (firm size), dan umur perusahaan. 

2. Karakteristik kepemilikan saham yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan saham institusional. 



5 

 

3. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan non-keuangan yang melakukan 

penawaran saham perdana (IPO) dengan rentang waktu penelitian dari 

tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. 

4.  Perusahaan non keuangan yang menerbitkan dan mempublikasikan 

laporan keuangan untuk tahun 2007 - 2010. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberi masukan empiris dan menguji pengaruh 

karakteristik perusahaan (return on equity,ukuran perusahaan (firm size), umur 

perusahaan) dan karakteristik kepemilikan saham (kepemilikan saham manajerial 

dan kepemilikan saham institusinal)   terhadap abnormal return pada perusahaan 

yang melakukan IPO (Initial Public Offering) di bursa Efek Indonesia. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Manakah pengaruh karakteristik perusahaan dan kepemilikan terhadap 

abnormal return pada saat penawaran saham perdana.  

2.  Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik perusahaan 

(return on equity,ukuran perusahaan (firm size), dan (umur perusahaan). 

Dan karakteristik kepemilkan saham (kepemilkan saham  manajerial dan 

kepemilikan saham institusional) terhadap abnormal return pada 

perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public Offering) di bursa Efek 

Indonesia. 
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3.  Memeberikan gambaran bagi pengguna informasi yaitu perusahaan 

(emiten) menegenai pengaruh karakteristik perusahaan dan karakteristik 

kepemilkian saham terhadap abnormal return pada perusahaan yang 

melakukan IPO (intial Public Offering) di bursa Efek Indonesia. 

Sebagai bahan referensi untuk dunia pendidikan dan untuk mendukung penelitian-

penelitian yang selanjutnya menegenai penawaran saham perdana. 


