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ABSTRAKSJ 


Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja saham-saham perusahaan 
yang melakukan initial public offering pada periode Januari 1990 sampai dengan 
April 1994. Sampel yang ada meliputi 104 perusahaan yang melakukan initial public 
offering dari lanuari 1990 sampai dengan April 1994. Penelitian terhadap kinerja 
saham-saham perusahaan diukur pada hari pertama perdagangan, selama satu bulan 
(21 hari) diperdagangkan dan setelah tiga puluh enam bulan diperdagangkan di pasar 
sekunder. 

Penelitian kinerja pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder dilakukan 
untuk melihat terjadinya penyimpangan kinerja pada hari pertama perdagangan yaitu 
fenomena underpricing, dimana terdapat abnormal return yang positif dan signifikan 
setelah hari pertama perdagangan di pasar sekunder. Penelitian kinerja selama satu 
bulan (21 hari) di perdagangkan, dilakukan untuk melihat terjadinya fenomena "hot 
issue" market, dimana terdapat abnormal return yang positif dan signifikan selama 
dua puluh satu hari di perdagangkan di pasar sekunder. Penelitian setelah tiga puluh 
enam bulan dilakukan untuk melihat terjadinya fenomena overpricing, dimana 
terdapat abnormal return yang negatif dan signifikan setelah tiga puluh enam bulan 
diperdagangkan. Nilai abnormal return dihitung dengan menggunakan model market 
adjusted. 

HasH penelitian ini menunjukkan terdapatnya nitai abnormal return yang 
positif dan signifikan setelah diperdagangkan pada hari pertama di pasar sekunder 
yang berarti terdapatnya fenomena underpricing. Penelitian selama satu bulan (21 
hari) diperdagangkan di pasar sekunder, tidak menunjukkan nilai abnormal return 
yang positif dan signifikan secara terus-menerus selama satu bulan, yang berarti tidak 
terdapatnya fenomena "hot issue" market di Bursa Efek Jakarta. HasH penelitian 
setelah tiga tahun (36 bulan) diperdagangkan di pasar sekunder menunjukkan nitai 
abnormal return yang negatif dan signifikan, yang berarti terdapatnya fenomena 
overpricing di Bursa Efek Jakarta. 
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