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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Salah satu alternatif emiten yang sedang berkembang agar mendapatkan 

dana segar dalam rangka pembiayaan dan pengembangan guna kepentingan 

usahanya adalah dengan cara melakukan Go Public. Dana yang akan didapat dalam 

go public biasanya digunakan untuk kepentingan ekspansi juga untuk pembayaran 

kewajiban yang pada gilirannya diharapkan akan dapat memperkuat keuangan 

perusahaan. Selain itu, tingkat keuntungan yang diperoleh juga memegang peranan 

penting dalam keberhasilan penawaran perdana suatu perusahaan (Suyatmin & 

Sujadi, 2006). 

Pasar modal adalah wadah bagi antara pihak pihak yang memiliki kelebihan 

dana denngan pihak yang sedang membutuhkan dana yaitu dengan cara memperjual 

belikan sekuritas. Pasar modal juga dapat dimaknai sebagai pasar untuk 

memperjual-belikan surat bukti kepemilikan yang umumnya memiliki umur relatif 

panjang atau lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi (Tandelilin, 2010:26). 

Go Public atau sering disebut juga Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran 

saham perdana yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. 

Setiap perusahaan yang akan menjual saham kepada masyarakat (go public) 

mempunyai kebutuhan yang berbeda beda setiap perusahaan. Namun pada 

umumnya, perusahaan mempunyai tujuan sama yaitu sebagai berikut; memperbaiki 

struktur modal, meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pemasaran, 

memperluas hubungan bisnis, dan meningkatkan kualitas manajemen (Mohamad 

Samsul (2006,(68)). 

Setelah pihak manajemen perusahaan memutuskan langkah untuk menjadi 

perushan yang terbuka (Tbk)¸ maka pihak perusahaan harus diawali melalui 

penawaran saham perdana atau yang disebut IPO (Initial Public Offering). 
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Tahapan IPO antara lain menyusun perencanaan, persiapan, mendapatkan 

pernyataan pendaftaran dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penawaran umum, serta 

melaksanakan semua kebuthan yang telah menjadi syarat emiten setelah sah 

dinyatakan perusahaan go public (Mohamad Samsul (2006,70)). 

Setelah proses penawaran saham perdana kepada masyarakat melalui pasar 

perdana baru dapat diperjual belikan di pasar sekunder dan ditransaksikan langsung 

oleh para investor yang di sebut menakisme pernawaran dan permintaan. Harga 

saham perusahaan di pasar perdana ditentukan dengan cara kesepakatan antara 

pihak perusahaan dengan penjamin emisi saham yang telah ditunjuk oleh 

perusahaan, sedangkan harga saham pada saham sekunder ditentukan langsung oleh 

pasar atau investor melalui oleh mekanisme penawaran dan permintaan (Indita 

Azisia Risqi, Puji Harto, 2013). 

Namun hal yang sering dihadapi perusahaan ketika akan menjadi 

perusahaan terbuka di bursa efek indonesia di pasar perdana pasar modal adalah 

harga saat penutupan sangat tinggi atau besar. Jika harga saham saat IPO di pasar 

perdan harganya lebih rendah dengan harga penutupan di hari pertama saat di pasar 

sekunder maka terjadi underpricing. Perusahaan yang menjual sahamnya di bursa 

tentu menginginkan harga jual tinggi karena dengan harga jual tinggi maka dana 

yang akan diraup oleh perusahaan tingggi pula. Perusahaan pastinya ingin 

meningkatkan kekayaan perusahaan, perbaikan struktur modal. Namun pada hal 

lain, jika harga yang ditawarkan kepada masyarakat terlalu tinggi maka akan 

mempengaruhi minat calon investor untuk melakukan pemesanan saham. Disini 

peran underwriter sangat penting yaitu guna untuk menentukan harga perusahaan 

yang akan di tawarkan kepada masyarakat. 
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Underpricing sendiri dapat diartikan harga yang ditawarkan oleh 

underwriter saat di pasar primer lebih rendah dibandingkan dengan harga 

penutupan hari pertama di pasar sekunder (Triani, 2006). Underpricing terjadi 

karena harga saham perusahaan di pasar primer yang ditetapkan bersama 

underwriter terlalu rendah, sebab harga penutupan di hari pertama yang terjadi di 

pasar sekunder tdapat mencerminkan harga dalam kondisi keseimbangan (full 

information). Penetepan harga saham perdana yang rendah diakibatkan karena 

adanya kepentingan yang berbeda antara emiten dan underwriter dalam 

mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga perdana saham. 

Investor sendiri menginvestasikan dananya di pasar perdana agar 

memperoleh initial return yang diperoleh dari selisish lebih antara harga di pasar 

sekunder dengan harga dipasar primer. Sedangakan dengan adanya initial return ini 

dapat menjadi gambaran awal bahwa terjadi underpricing saham saat IPO di pasar 

perdana ketika masuk ke pasar sekunder. Fenomena underpricing pastinya tidaklah 

menguntungkan bagi para perusahaan, karena dana yang diambil saat emiten IPO 

tidak maksimal dengan ini emiten tidak memperoleh dana yang seharusnya di raih 

saat proses IPO guna emiten untuk mendanai ekspansinya. Sehingga harapan 

emiten tentang besarnya dana yang diinginkan melalui proses IPO tidak terpenuhi 

secara maksimal karena terdapat fenomena underpricing. Tetapi di lain sisi hal ini 

dapat menguntungkan para investor karena investor bisa menikmati return dari 

pembelian saham yang dilakukannya (Aini, 2013). 

Kita juga mengenal lawan dari underpricing yaitu overpricing, disatu sisi 

overpricing akan mengurangi keuntungan dari investor karna tidak mendapatkan 

initial return dikarenakan harganya saat pasar perdana sudah tinggi atau sesuai 

namun saat di pasar sekunder harga mengalami penurunan di penutupan harga hari 

pertama. Kondisi underpricing tersebut perlu diminimalisir oleh emiten agar dapat 

memperoleh harga yang ideal atas saham perdananya. Selain itu underpricing juga 

menyebabkan adanya transfer keuntungan dari emiten kepada para investor, karena 

para investor menikmati return dari transaksi perdagangan sahamnya sedangkan 
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emiten hanya memperoleh dana melalui penjualan saham yang diperoleh dari 

hasil perdagangan antara emiten dengan investor di pasar perdana saja. 

Underwriter adalah perusahan yang ditunjuk untuk menjual atau 

memasarkan saham bagi perusahan yang akan melakukan IPO dan memiliki 

kepentingan bersama perusahaan ada atau tidak kewajiban untuk memiliki sisa efek 

yang masih tersisa. Underwriter disini memperoleh informasi lebih baik mengenai 

permintaan saham-saham saham yang ditawarkan perusahaan yang  akan IPO 

dibandingkan emiten itu sendiri. Oleh karena itu, underwriter dapat memanfaatkan 

peluang atas informasi yang dimiliki guna mendapatkan kesepakatan lebih 

menguntungkan dengan emiten. 

Penentuan smengeni harga suatu perusahaan yang baru melantai di bursa 

ditentukan langsung oleh emiten yang melakukan go public disini emiten akan 

dibantu oleh underwriter sebagai penjamin emisi guna menentukan besar 

rendahnya harga yang akan di tawarkan, disini underwriter juga  mempunyai peran 

yang besar dalam menentukan harga saham emiten yang baru saja IPO. Oleh karena 

itu, underwriter sebagai pihak yang menjembatani kepentingan emiten dan investor 

diduga miliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Auditor memiliki peranan yang cukup penting dalam emiten yang akan 

melakukan go public, yaitu sebagai pihak yang akan melakukan pemeriksaan dan 

akan meringkaskan semua data data keuangan dan menyajikan data tersebut  dalam 

laporan keuangan. Auditor yang memiliki kualitas dalam kinerjanya melakukan 

pemeriksaan laporan keuangan, dimana auditor yang biasa mengaudit laporan 

keuangan perusahaan dan tidak pernah mengalami atau memiliki catatan hitam 

mengenai penyelewengan laporan keuangan akan dinilai baik dan memiliki reputasi 

yang tinggi dimata masyarakat. Penggunaan adviser yang profesional (auditor dan 

underwriter yang mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda 

mengenai kualitas perusahaan emiten, Holland dan Harton (1993) dalam Daljono 

(2000). Dengan memakai adviser yang profesional dan  berkualitas, akan 

mengurangi kesempatan emiten untuk berlaku curang dalam menyajikan informasi 

yang tidak akurat ke pasr (Holland dan Horton, 1993). 
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Maka karna itu, perusahaan yang ingi melakukan proses IPO harus memilih 

Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi yang baik. Auditor yang 

mempunyai reputasi baik, akan cukup membantu emiten yang akan melakukan IPO 

karna hasil dari pengauditannya sudah dipercaya dan akan minim risiko kecurangan 

laporan keuangan. Dari hal tersebut auditor diduga berpengaruh atas terjadinya 

tingkat underpricing. 

Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

bertahan dan dengan umur yang cukup panjang publik masyarakat akan lebih 

mengenali dan memperoleh informasi informasi dari perusahaan. Menurut Daljono 

(2000), umur perusahaan menunjukkan informasi mengenai seberapa perusahaan 

mampu bertahan. Dengan demikian akan mengurangi adanya asimetri informasi 

dan memperkecil resiko yang akan ditanggung oleh investor (Rosyati dan Sebeni, 

2002). 

Persentase saham yang ditawarkan ke publik menunjukkan private 

information yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar saham yang dijual 

ke publik maka akan semakin besar tingkat ketidakpastian di masa yang akan 

datang. Hal ini karena investor lama akan memiliki private information yang 

semakin kecil, tingkat ketidakpastian yang ditanggung oleh investor baru semakin 

besar. Baskoro dan Moin (2011), menyatakan bahwa persentase saham yang 

ditahan investor lama dan investor yang baru berusaha menginginkan adanya 

kompensasi atas biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. 

Kompensasi yang diharapkan adalah adanya underpricing dan initial return yang 

tinggi. 

Current ratio adalah rasio aktiva lancar terhadap hutang lancar, yang 

mengambarkan likuiditas dari suatu perusahaan. Current ratio mengindikasikan 

mengenai kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang lancarnya dari aktiva 

lancar yang dimiliki (Venantia Anitya Hapsari, M. Kholiq Mahfud ,2012) . 

Berdasar pada teori signaling (Kim, 1999) yakni untuk mengatasi masalah penilaian 

yang rendah terhadap harga saham, maka emiten yang berkualitas dapat 

memberikan signal bagi investor untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 
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memiliki kualitas yang baik. Semakin tinggi angka dari Current Ratio suatu emiten 

berarti semakin kecil angka risiko kegagalan emiten dalam membayar hutang 

jangka pendeknya. Hal ini menjadikan risiko yang akan ditanggung investor juga 

semakin kecil. Jadi current ratio dianggap berpengaruh dalam tingkat underpricing. 

Menurut Gitman (2012) Earning Per Share (EPS) Umumnya menarik para 

pemegang saham dan manajemen seperti kita catat sebelumnya, EPS adalah 

seberapa besar hasil yang akan didapatkan oleh para investor atas lembar saham 

yang telah di investasikan. Berdasar pada teori signalling (Kim, 1999)  yakni untuk 

mengatasi masalah penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka emiten yang 

baik dapat memberikan signal bagi calon investor untuk menunjukkan bahwa 

emiten tersebut memiliki kualitas baik. 

Return On Equity (ROE) adalah rasio dari perbandingan antara  net  income 

after tax dengan total equity. Pertimbangan menggunakan variabel ROE karena 

untuk mengukur seberapa besar emiten dapat mengelola equity yang dimiliki guna 

dapat mengahsilkan laba dimasa yang akan datang (Yolana dan Martani, 2005). 

Berdasar pada teori signalling (Kim, 1999) yakni untuk mengatasi masalah 

penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang berkualitas 

dapat memberikan signal bagi investor untuk menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki kualitas yang baik. Dengan menggunakan raiso ROE ini dapat 

menjadikan salah satu alternatif investor untuk mengambil keputusan dalam 

bertansaksi saham. 

Penelitian ini replikasi dari dua jurnal yang dilakukan dengan peneliatian 

menganalisa faktor faktor yang mempengaruhi underpricing saat penawaran 

perdana tetapi dengan menggunakan beberapa variabel independen yang berbeda 

penelitian yang di lakukan oleh Vanantia Anitya Hapsari dan M Kholiq Mahfud 

(2012) yang menggunakan variabel independen reputasi underwriter, reputasi 

auditor, current ratio, earning per share, return on equity, ukuran perusahaan. Dan 

penelitian yang dilakukan oleh Reza Widhar Pahlevi (2014) yang menggunakan 

variabel independen reputasi underwriter, reputasi auditor, 
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presentase saham yang di tawarkan, finanacial leverage, rasio probabilitas, ukuran 

perusahaan, umur 
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perusahan dan jenis industri. Penelitian ini menggbungkan kedua jurnal penelitian 

tersebut dengan cara mengabungkan varibael independen yang ada menjadi satu 

dalam penelitian ini dengan variabel independen reputasi underwriter , reputasi 

auditor, umur perusahaan, presentase saham yang di tawarkan, Current Ratio, 

Earning Per Share, Return on Equity (ROE). 

Periode pengamatan dilakukan pada periode 2014 – 2016 dimana 

pengamatan ini dilakukan setelah terjadinya gejolak politik atau tahun politik di 

indonesia dan adanya pelemahan perekonomian global sesuai dengan informasi 

yang saya akses di web https://www.cnnindonesia.com bahwa jumlah perusahaan 

yang melakukan ipo di tahun 2014 mengalami penurunan karna pemilu, karna saat 

gejolak politik terjadi maka perekonomian negara cenderung tidak setabil 

dikarenakan faktor politik negara yang cukup tinggi, sehingga hal ini akan 

mempengaruhi niat perusahaan untuk melantai di bursa dikarenakan adanya gejolak 

politik yang tinggi dan diiringi adanya pelemahan perekonomian global sesuai 

dengan data dan berita yang saya peroleh dari situs https://www.indonesia- 

investments.com dan https://www.indonesia-investments.com bahwa pada tahun 

2015 Indonesia mengalami pelemahan perekonomian di indonesia hal tersebut 

sejalan dengan perlemahan ekonomi global sehingga Indonesia sebagai negara peng 

exspor bahan bahan mentah mengalami penurunan. Kesetabilan politik negara 

menjadi salah satu fundamental yang paling kuat dan penting, dimana gejolak 

politik tinggi maka hal tersebut akan mempengaruhi kondisi keamanan dan 

kesetabilan negara. Dimana pada saat 2014 jumlah minat perusahaan yang 

melakukan go public menurun dari 2013 yang 31 emiten menjadi 23 emiten. Disini 

peniliti memilih periode 2014 – 2016 karna ingin mengetahui apakah terlepas dari 

situasi politik jumlah emitan yang akan go public cenderung meningkat atau tidak 

terlepas dari adanya faktor politik yang terjadi di indonesia. 

https://www.cnnindonesia.com/
https://www.indonesia-investments.com/
https://www.indonesia-investments.com/
https://www.indonesia-investments.com/
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Dari beberapa hal yang dikemukakan diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing saham 

pada penawaran saham perdana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini 

akan mengangkat judul “ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI UNDERPRICING SAHAM PADA PENAWARAN 

UMUM PERDANA DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014 – 2016.” 

1.2 Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah, maka rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing ? 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing ? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing ? 

4. Apakah presentase saham yang di tawarkan ke publik berpengaruh 

terhadap underpricing? 

5. Apakah Current Ratio berpengaruh terhadap underpricing ? 

6. Apakah Earning Per Share berpengaruh terhadap underpricing ? 

7. Apakah Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap underpricing ? 

 
 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 
1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
1. Menganalisis pengaruh reputasi underwriter terhadap 

underpricing. 

2. Menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap underpricing. 
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3. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap underpricing. 

4. Menganalisis pengaruh presentase saham yang di tawarkan ke 

publik terhadap underpricing. 

5. Menganalisis pengaruh Current Ratio terhadap underpricing ? 

6. Menganalisis pengaruh Earning Per Share terhadap underpricing ? 

7. Menganalisis pengaruh Return on Equity (ROE) terhadap 

underpricing ? 

 
1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi 

kepada semua investor dan calon investor dalam menerapkan strategi 

investasi di pasar modal Indonesia, sehingga dapat mengambil langkah 

yang lebih baik dan investasi yang dilakukan dapat mendatangkan 

keuntungan. 

2. Bagi Emiten 

Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pertimbangan, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi bila 

akan melakukan Initial Public Offering (IPO) untuk memperoleh harga 

yang optimal. 

3. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan 

wacana dan referensi serta literatur di bidang keuangan, sehingga dapat 

bermanfaat bagi penelitian selanjutnya selanjutnya dan sejenis. 

 
1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 
 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penulisan, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori berisi tentang uraian dari teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang 

dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis, serta teknik pengujian hipotesis. 

 
BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab data dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, 

pengumpulan data, sampel yang digunakan, deskripsi variabel penelitian, 

analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

 
BAB V PENUTUP 

Pada bab penutup berisi simpulan, keterbatasan, dan saran. 


