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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

       Perusahaan selalu membutuhkan dana untuk menjalankan proyek-proyek 

yang sudah direncanakan. Dana yang dibutuhkan tidak mungkin bersumber dari 

perusahaan sendiri. Salah satu alternatif untuk mendapatkan dana adalah 

dengan cara menjadikan perusahaan go public. Perusahaan yang pertama kali 

akan go public, sahamnya diperdagangkan di pasar perdana dan selanjutnya 

akan diperdagangkan di pasar sekunder. Penawaran saham di pasar perdana ini 

yang disebut dengan Initial Public Offering (IPO). Perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana mampu menghasilkan dana yang dapat membantu 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.  

       Harga saham di pasar perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara 

emiten dan dengan penjamin emisi (underwriter) sedangkan harga saham pada 

pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (berdasarkan pada permintaan 

dan penawaran). Akan tetapi, sangatlah sulit menetapkan harga pada saat 

penawaran saham perdana dikarenakan harga pasar sebelumnya tidak ada yang 

bisa diobservasi untuk digunakan dalam menetapkan harga penawaran 

(Basana,2003). Oleh karena itu, emiten menjalankan kerjasama dengan 

underwriter untuk menetapkan kesepatakan harga saham perdana. Namun, 

muncul perbedaan kepentingan antara pihak emiten dengan pihak underwriter. 
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       Emiten menjadi pihak yang membutuhkan dana sehingga berkeinginan 

agar harga saham perdana yang ditetapkan tinggi dengan harapan pihak emiten 

bisa memperoleh dana sesuai yang diharapkan dan dapat membantu pihak 

emiten untuk menjalankan proyek yang sudah direncanakan. Namun, saat 

diawal, ada perjanjian antara emiten dan underwriter yaitu perjanjian dalam 

bentuk full commitment yang mengharuskan underwriter membeli semua sisa 

saham yang tidak terjual. Oleh karena itu, pihak underwriter akan berusaha 

meminimalkan risiko yang akan menjadi tanggung jawabnya dengan 

menetapkan harga yang lebih diterima oleh para investor sehingga semua saham 

perdana diharapkan terjual semua (Handayani, 2008). Dengan demikian, pihak 

underwriter tidak mempunyai kewajiban lagi untuk membeli saham perdana 

yang tidak laku terjual. Underwriter yang memiliki informasi lebih baik 

mengenai saham, mengambil kesempatan  untuk mendapatkan kesepakatan 

dengan emiten dengan menentukan harga pada pasar perdana lebih rendah.  

       Masalah yang muncul ketika perusahaan menawarkan saham di pasar 

perdana adalah besarnya harga penawaran perdana pada saat penutupan. Jika 

harga penawaran di pasar perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga 

penutupan di pasar sekunder maka akan terjadi underpricing. Fenomena 

underpricing terjadi karena adanya asimetri informasi antara pihak emiten dan 

underwriter ataupun antarinvestor. Untuk mengurangi asimetri informasi, maka 

perusahaan menerbitkan prospektus perusahaan yang berisikan informasi 

mengenai perusahaan tersebut. Informasi yang ada pada prospektus, dapat 

membantu investor untuk membuat keputusan untuk berinvestasi. 
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       Fenomena underpricing yang terjadi tidak memberikan keuntungan bagi 

pihak emiten karena dana yang diperoleh tidak maksimal untuk mendanai 

proyek yang sudah direncanakan sehingga dana yang diperoleh pihak emiten 

lewat penawaran saham perdana tidak dapat dipenuhi dengan maksimal. 

Sedangkan, fenomena underpricing menguntungkan bagi pihak investor karena 

mereka menerima initial return (Takarini, 2007). Fenomena underpricing ini 

harus diminimalisir oleh pihak emiten sehingga bisa memperoleh harga yang 

ideal untuk saham perdananya. 

       Underpricing yang terjadi saat penawaran saham perdana dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kinerja keuangan (likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, aktivitas), ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi 

underwriter, reputasi auditor. Faktor-faktor tersebut yang akan menjadi suatu 

hal baik yang membantu investor dalam menilai perusahaan yang akan ditanami 

modalnya. Terdapat beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya yang 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Wirajaya (2017), Pahlevi 

(2014), Linazah dan Setyowati (2015), Adhiati (2014) menemukan bukti 

bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. Penelitian yang 

dilakukan oleh Zirman dan Darlis (2011) menemukan bukti bahwa solvabilitas 

berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing pada perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana. Namun sebaliknya, penelitian yang 



4 
 

 
 

dilakukan oleh Hayati (2014), Junaeni dan Agustian (2013), Syafira dan Kamal 

(2016), dan Syafrita (2013) menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh 

signifikan solvabilitas terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014), Zirman dan Darlis (2011), 

Syafira dan Kamal (2016) menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh 

Hayati (2014), Adhiati (2014), Putra (2012) menemukan bukti bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan profitabilitas terhadap underpricing pada perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014), Handayani dan Shaferi 

(2011), Linazah dan Setyowati (2015), Zirman dan Darlis (2011) menemukan 

bukti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. 

Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2014), Prastica 

(2012), Adhiati (2014) menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh signifikan 

ukuran perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014), Zirman dan Darlis (2011) 

menemukan bukti bahwa umur perusahaan berpengaruh secara signifikan 

negatif terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2012) menemukan bukti 
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bahwa umur perusahaan berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. 

Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2014), Lestari et 

al., (2015), Handayani dan Shaferi (2011), Linazah dan Setyowati (2015), 

Adhiati (2014) menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh signifikan umur 

perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Junaeni dan Agustian (2013), Linazah dan 

Setyowati (2015), Zirman dan Darlis (2011) menemukan bukti bahwa reputasi 

underwriter berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana. Namun sebaliknya, 

penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014), Lestari et al., (2015), Prastica 

(2012), Adhiati (2014) menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh signifikan 

reputasi underwriter terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati dan Wirajaya (2017), Lestari 

et al., (2015), Linazah dan Setyowati (2015), Zirman dan Darlis (2011) 

menemukan bukti bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan negatif 

terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi (2014), 

dan Adhiati (2014) menemukan bukti bahwa tidak ada pengaruh signifikan 

reputasi auditor terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 
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       Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing, terdapat 

ketidakkonsistenan hasil penelitian. Inilah yang dijadikan motivasi penulis 

untuk melakukan pengujian kembali. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Underpricing Pada Perusahaan yang Melakukan 

Penawaran Saham Perdana.” 

       Kontribusi dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: pertama, 

peneliti memperbarui periode amatannya menjadi 10 tahun yaitu tahun 2008-

2017. Kedua, obyek penelitian yang digunakan adalah perusahaan jasa yang 

melakukan penawaran saham perdana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Alasan peneliti memilih obyek penelitian tersebut karena keseluruhan 

perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana dari tahun 2008-2017 

menunjukkan bahwa 67,86% perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana berasal dari perusahaan jasa. 

       Ketiga, pada penelitian sebelumnya kinerja keuangan yang digunakan 

adalah profitabilitas dan solvabilitas, sedangkan pada penelitian ini akan 

meneliti keempat komponen dari kinerja keuangan diantaranya likuiditas, 

solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Peneliti menambahkan dua variabel 

yang termasuk dalam kinerja keuangan yaitu likuiditas dan aktivitas. Alasan 

peneliti menambahkan likuiditas dan aktivitas karena variabel tersebut menjadi 

penentu juga dalam membantu investor mengambil keputusan untuk 

menanamkan modal. Menurut Samsul (2006:143), rasio keuangan yang 
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disusun sesuai dengan kepentingan para investor. Apabila investor ingin 

mengetahui kekuatan manajemen maka dapat dilihat pada nilai dari rasio 

likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas dan untuk mengetahui kinerja perusahaan, 

investor melihat pada rasio profitabilitas. Jika nilai likuiditas tinggi maka risiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan 

semakin kecil yang berakibat pada semakin kecil risiko yang akan ditanggung 

investor. Variabel aktivitas memberikan informasi kepada investor mengenai 

keefektifan perusahaan dalam mengelola sumber daya dari perusahaan tersebut 

sehingga ketika nilai perputaran total aset perusahaan tinggi maka investor 

akan tertarik untuk menanmkan modal.  

       Keempat, proksi yang digunakan untuk menghitung profitabilitas pada 

penelitian sebelumnya menggunakan ROA, sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan proksi ROE. Alasan memilih proksi ROE dikarenakan dapat 

memberikan gambaran kepada pemegang saham atau investor mengenai return 

yang didapatkan ketika mereka menanamkan saham di suatu perusahaan. 

Menurut Murhadi (2013:64), ROE mencerminkan return yang diterima oleh 

pemegang saham atas setiap rupiah uang yang mereka tanamkan. 
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1.2 Perumusan masalah 

       Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah likuiditas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana? 

2. Apakah solvabilitas berpengaruh secara signifikan positif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana? 

4. Apakah aktivitas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana? 

6. Apakah umur perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana? 
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7. Apakah reputasi underwriter berpengaruh secara signifikan negatif 

terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran 

saham perdana? 

8. Apakah reputasi auditor berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana? 

1.3 Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif 

likuditas terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

2. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan positif 

solvabilitas  terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

3. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif 

profitabilitas terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

4. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif 

aktivitas terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 
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5. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif ukuran 

perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

6. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif umur 

perusahaan terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

7. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif reputasi 

underwriter terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

8. Untuk mencari bukti empiris pengaruh secara signifikan negatif reputasi 

auditor terhadap underpricing pada perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

       Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang serupa.  

2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan memberikan informasi mengenai 

kajian tentang analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana. 
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1.4 Kerangka Pikir 

       Gambar 1.1 menunjukkan bahwa underpricing sebagai variabel dependen 

yang dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas, aktivitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi 

underwriter, dan reputasi auditor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 
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1.5 Sistematika Penulisan 

       Sistematika Penulisan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut : 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan. 

b. BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini berisikan landasan teori yang digunakan dalam mendukung 

penelitian ini dan pengembangan hipotesis. 

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan populasi dan sampel penelitian, sumber dan jenis data 

yang dipakai dalam penelitian, definisi dan pengukuran variabel, dan alat 

analisis data.  

d. BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Bab ini berisikan hasil dan analisis data. 

e. BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan 

saran untuk penelitian selanjutnya. 




