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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal dalam bentuk konkrit berupa Bursa Efek (securities / stock 

exchange). Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya yaitu tempat 

bertemunya penjual dan pembeli, hanya yang diperdagangkan adalah efek. Pasar 

modal disini mencakup pasar perdana ( Primary Market ) dan pasar sekunder ( 

Secondary Market ). Pasar perdana adalah pasar dimana untuk pertama kalinya 

efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek 

tersebut. 

Namun pasar perdana tidak akan berfungsi dengan baik tanpa ada pasar 

sekunder. Di pasar sekunder, saham yang dikeluarkan di pasar perdana 

diperjualbelikan antar investor. 

Harga saham pada penawaran perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan 

antara perusahaan emiten dan penjamin emisi, sedangkan harga di pasar sekunder 

ditentukan oleh mekanisme pasar ( berdasarkan penawaran dan permintaan). 

Dalam hal ini sering terjadi perbedaan harga saat IPO secara signifikan lebih 

rendah dibandingkan harga di pasar sekunder maka akan terjadi underpricing ( 

Trisnaningsih,2005). 

Disisi lain, harga yang tinggi akan mempengaruhi respon atau minat 

investor untuk membeli atau memesan saham yang ditawarkan. Bila harga terlalu 

tinggi dan minat investor rendah,besar kemungkinan saham yang ditawarkan tidak 

akan terjual. 
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Fenomena underpricing terjadi karena adanya mispriced di pasar perdana 

sebagai akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak underwriter 

dengan pihak emiten. Sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten 

menginginkan harga perdana yang tinggi, dilain pihak, underwriter sebagai 

penjamin emisi menginginkan harga yang rendah demi meminimalkan resiko 

yang ditanggungnya. Pihak underwriter kemungkinan mempunyai informasi lebih 

banyak dibanding pihak emiten. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya 

underpricing, dimana underwriter merupakan pihak yang memiliki banyak 

informasi dan menggunakan ketidaktahuan emiten untuk memperkecil resiko. 

Jadi, para emiten perlu mengetahui situasi pasar sebenarnya agar pada saat IPO, 

harga saham perusahaan tidak mengalami underpricing. 

Penawaran umum perdana (IPO) diharapkan akan berakibat pada 

membaiknya prospek perusahaan yang terjadi karena ekspansi yang akan 

dilakukan. Membaiknya prospek perusahaan ini akan menyebabkan harga saham 

yang ditawarkan menjadi lebih tinggi. Kinerja perusahaan sebelum IPO 

merupakan informasi bagi investor mengenai pertumbuhan kinerja perusahaan 

berikutnya/sesudah perusahaan melakukan IPO. Investor berharap bahwa kinerja 

perusahaan berikutnya/sesudah IPO dapat dipertahankan atau bahkan dapat lebih 

ditingkatkan ( Kim, Krinsky dan Lee, 1995). 

Menurut penelitian Ediningsih (2007) fenomena underpricing yang terjadi 

pada hampir setiap pasar modal akan menguntungkan investor karena mereka 

mendapatkan abnormal return tetapi tidak menguntungkan bagi emiten karena 

kemudian tidak mendapatkan dana dalam jumlah yag optimal. Padahal disisi lain,  
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salah satu tujuan menjual saham adalah meningkatkan atau menambah kas 

perusahaan. 

Pada penelitian Trisnaningsih (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat underpricing pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, 

variabel yang digunakan reputasi penjamin emisi, financial leverage dan return on 

aset (ROA). Hasil penelitian bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara 

simultan terhadap tingkat underpricing. Hasil analisis parsial menemukan bahwa 

hanya variabel reputasi penjamin emisi dan financial leverage yang berpengaruh 

terhadap underpricing. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Underpricing Pada Perusahaan Yang Go Public Di Bursa Efek 

Indonesia (Tahun 2007 -2011)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dilihat dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok 

permasalahannya yaitu: 

1. Apakah faktor-faktor Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), Debt 

To Equity (DER), Reputasi Auditor dan Reputasi Penjamin Emisi berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia? 

  



4 
 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya akan menganalisis faktor-faktor yang terdiri dari 

Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), Debt To Equity (DER), 

Reputasi Auditor, Reputasi Penjamin Emisi terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang go public dibursa efek indonesia. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor Earning Per Share (EPS), 

Return On Aset (ROA), Debt To Equity (DER), Reputasi Auditor, Reputasi 

Penjamin Emisi terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang go public 

dibursa efek indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi 

pembaca dan peneliti selanjutnya dalam hal : 

1. Bagi peneliti sendiri dan peneliti selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana 

pengaruh variabel-variabel Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), 

Debt To Equity (DER), Reputasi Auditor, Reputasi Penjamin Emisi terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

serta dapat mempermudah arah bagi penelitian yang akan datang. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan informasi kepada 

investor, pemegang saham dan para pelaku bisnis lainnya dalam membuat 

keputusan ekonomi yang berkaitan dengan penawaran perdana ( initial public 

offering/IPO) di BEI. 

3. Bagi ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

pustaka bagi yangberminatmendalami pengetahuan lebih lanjut dalam bidang 

pasar modal. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat,penelitian ini dibagi dalam lima bab 

yang secara garis besarnya babdemi bab disusun sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah,pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tentang Pengertian Pasar Modal, Penawaran 

Umum Perdana, Initial Public Offering (IPO), Underpricing, Pengaruh 

faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat Underpricing, Penelitian 

Terdahulu, Hipotesis Penelitian dan Kerangka Pemikiran 

BABIII. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Jenis Data, Pengumpulan Data, Populasi dan 

Sampel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Pengujian Asumsi 

Klasik, Teknik Analisi Data, Teknik Pengujian Hipotesis 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang Deskriptif Data, Hasil Analisis Data, Analisis Regresi 

Linear Berganda, Pengujian Hipotesis dan pembahasan 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh, keterbatasan serta saran-saran 

yang perlu untuk disampaikan. 

 


