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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang 

berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Salah satu alternatif  

pendanaan dari luar perusahaan adalah melalui mekanisme penyertaan yang 

umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada publik atau 

sering dikenal dengan go public. Dalam proses go public, sebelum 

diperdagangkan di pasar sekunder, saham terlebih dahulu dijual di pasar 

primer atau sering disebut pasar perdana. Penawaran saham secara perdana 

ke publik melalui pasar perdana ini dikenal dengan istilah initial public 

offering (IPO) selanjutnya saham dapat diperjualbelikan pada pasar sekunder 

di bursa efek (Junaeni dan Agustian, 2013). Harga saham yang akan dijual 

perusahaan pada pasar perdana ditentukan oleh kesepakatan antara emiten 

(perusahaan penerbit) dengan underwriter (penjamin emisi), sedangkan 

harga saham yang dijual pada pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme 

pasar, yaitu permintaan dan penawaran. 

Penentuan harga saham yang akan ditawarkan pada saat IPO 

merupakan faktor penting, baik bagi emiten maupun underwriter karena 

berkaitan dengan jumlah dana yang akan diperoleh emiten dan risiko yang 

akan ditanggung oleh underwriter. Jumlah dana yang diterima emiten adalah 

perkalian antara jumlah saham yang ditawarkan dengan harga per saham, 
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sehingga semakin tinggi harga per saham maka dana yang diterima akan 

semakin besar. Hal ini mengakibatkan emiten seringkali menentukan harga 

saham yang dijual pada pasar perdana dengan membuka penawaran harga 

yang tinggi, karena menginginkan pemasukan dana semaksimal mungkin. 

Sedangkan underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk 

meminimalkan risiko agar tidak mengalami kerugian akibat tidak terjualnya 

saham-saham yang ditawarkan, terutama dalam tipe penjaminan full 

commitment karena dalam tipe penjaminan ini pihak underwriter akan 

membeli saham yang tidak laku terjual (Ang, 1997) (dalam Astuti dan 

Syahyunan, 2014). Upaya yang dilakukan underwriter untuk mencegah 

tidak terjualnya saham-saham emiten dengan melakukan negosiasi dengan 

emiten agar harga saham tersebut tidak terlalu tinggi. 

Dalam dua mekanisme penentuan harga saham sering terjadi 

perbedaan harga terhadap saham yang sama antara di pasar perdana dan di 

pasar sekunder. Apabila dalam penentuan harga saham pada pasar perdana 

atau harga saat IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan 

pada hari pertama yang terjadi di pasar sekunder, maka terjadilah 

underpricing. Sebaliknya, apabila harga saat IPO secara signifikan lebih 

tinggi dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder pada hari 

pertama, gejala ini disebut dengan overpricing (Gerianta, 2008) (dalam 

Riyadi, 2014). Underpricing terjadi disaat harga saham di pasar perdana 

lebih rendah dibanding harga saham di pasar sekunder dan selisih positif 

antara harga saham dipasar sekunder dengan harga saham di pasar perdana 
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pada saat IPO dikenal dengan istilah initial return atau return positif bagi 

investor (Yolana dan Martani, 2005) (dalam Maya, 2013). Menurut 

(Kusuma, 2001) (dalam Maya, 2013) Initial return adalah keuntungan yang 

didapat pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di 

pasar perdana dengan harga jual saham yang bersangkutan di pasar 

sekunder. 

Pada saat proses IPO terjadi asimetri informasi antara emiten dan 

underwriter. Untuk mengurangi asimetri informasi diperlukan regulasi atau 

peraturan yang dikeluarkan oleh badan pembuat undang-undang atau 

peraturan atau pemerintah, agar informasi yang diperoleh oleh calon 

investor dapat lebih jelas supaya berkurang terjadinya asimetri informasi. 

Dalam hal ini peraturan-peraturan pemerintah memainkan peranan yang 

sangat penting dalam setting harga penawaran saham perdana, oleh karena 

itu pihak manajemen dan pihak luar termasuk calon investor sangat 

memerlukan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar asimetri 

informasi dapat diminimalisir (dalam Zuhafni, 2014). 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan oleh investor dan underwriter untuk menilai perusahaan yang 

akan go public. Umumnya perusahaan yang melakukan IPO akan memilih 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik agar laporan 

keuangan dapat lebih dipercaya. Laporan keuangan yang telah diaudit akan 

memberikan tingkat kepercayaan yang lebih besar kepada pemakainya. 

Adanya laporan keuangan yang dapat dipercaya akan mengurangi terjadinya 
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asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu 

transaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya 

(dalam Prastica, 2012). 

Return of Asset (ROA) merupakan rasio penting yang dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan investasi yang telah 

ditanamkan untuk mendapatkan laba. ROA juga menjadi salah satu 

pertimbangan investor dalam melakukan investasi terhadap saham di bursa. 

Tingkat profitabilitas merupakan informasi tingkat keuntungan yang dicapai 

dari efektifitas operasional perusahaan. Semakin besar profitabilitas (ROA) 

maka investor akan tertarik membeli atau mencari saham perusahaan IPO 

tersebut karena berharap di kemudian hari akan mendapatkan pengembalian 

yang besar atas investasinya (dalam Prastica, 2012). 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan salah satu rasio leverage, yang 

menggambarkan seberapa besar hutang-hutang perusahaan dapat dijamin 

oleh modal sendiri perusahaan yang digunakan sebagai pendanaan usaha 

(Darmadji dan Fakhruddin, 2011). Trisnaningsih (2005) (dalam Maya, 

2013) menjelaskan bahwa financial leverage yang tinggi menunjukan risiko 

financial atau kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman 

semakin tinggi, dan sebaliknya. Oleh karenanya semakin tinggi financial 

leverage suatu perusahaan akan mengurangi tingkat kepercayaan investor 

untuk menanamkan modalnya kepada perusahaan sehingga akan 

meningkatkan underpricing. 
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Penelitian ini mereplikasikan penelitian yang dilakukan oleh (Risqi 

dan Harto, 2013). Namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

peneliti mengubah variabel independen dengan menghilangkan return on 

equity (ROE) dan menambahkan variabel return on assets (ROA) dari 

penelitian yang dilakukan oleh (Prastica, 2012). Pada penelitian ini objek 

pengamatan menggunakan periode yang terbaru dibandingkan penelitian 

sebelumnya yaitu selama tahun 2009-2013. Berdasarkan uraian di atas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING KETIKA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) 

(Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2009-2013)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing ketika 

Initial Public Offering (IPO)? 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing ketika 

Initial Public Offering (IPO)? 

3. Apakah return on assets (ROA) berpengaruh terhadap underpricing 

ketika Initial Public Offering (IPO)? 

4. Apakah tingkat leverage berpengaruh terhadap underpricing ketika 

Initial Public Offering (IPO)? 
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C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menguji adanya pengaruh reputasi underwriter terhadap 

underpricing ketika Initial Public Offering (IPO). 

2. Untuk menguji adanya pengaruh reputasi auditor terhadap underpricing 

ketika Initial Public Offering (IPO). 

3. Untuk menguji adanya pengaruh Return on Assets (ROA) terhadap 

underpricing ketika Initial Public Offering (IPO). 

4. Untuk menguji adanya pengaruh tingkat leverage berpengaruh terhadap 

underpricing ketika Initial Public Offering (IPO). 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan 

tentang faktor apa sajakah yang mempengaruhi underpricing saham 

perdana, serta dapat mengaplikasikan teori yang pernah didapatkan 

selama kuliah. 

2. Bagi Investor atau Calon Investor di Pasar Modal 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi mengenai 

faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat sebuah 
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keputusan investasi pada saat membeli saham perdana dengan tujuan 

memperoleh return yang diharapkan. 

3. Bagi Dunia Akademis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan 

pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat menambah 

khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami pengetahuan dalam 

bidang pasar modal. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahas mengenai Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Underpricing Ketika Initial Public Offering (IPO) (Studi 

Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2009-2013) ini dibahas dalam lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab landasan teori berisi tentang uraian dari teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang 

dibahas, penelitian terdahulu, rerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 
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Bab III Metode  Penelitian 

Bab metode penelitian berisi tentang desain penelitian, populasi 

sampel dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel penelitian dan pengujiannya, metode analisis 

data. 

Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan 

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil analisis 

data, dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

Bab V Penutup 

Bab penutup berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran. 


