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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya, perusahaan 

memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan untuk menambah modal 

usahanya. Salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar 

perusahaan yaitu, melalui penambahan jumlah kepemilikan saham dengan 

cara menjual saham perusahaan ke publik (Jogiyanto,2008:30). Menurut 

Sunariyah (2003:20) go public adalah peristiwa penawaran saham yang 

dilakukan oleh perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) 

untuk pertama kalinya. Dalam proses go public, penawaran saham secara 

perdana kepada masyarakat melalui pasar primer disebut sebagai Initial 

Public Offering (IPO). 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan ketika melakukan IPO di 

pasar modal adalah bagaimana menentukan besarnya harga penawaran 

saham perdana. Kesulitan  untuk menilai dan menentukan harga yang wajar 

pada saham perdana yaitu karena saham perusahaan belum pernah 

diperdagangkan. Bagi emiten maupun underwriter penentuan harga saham 

saat IPO merupakan faktor yang penting. Karena hal  ini 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, sehingga semakin 
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tinggi harga per saham maka dana yang diterima akan semakin besar. Hal 

ini mengakibatkan emiten seringkali menentukan harga saham yang dijual 

di pasar perdana dengan membuka penawaran harga yang tinggi. Sedangkan 

underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk meminimalkan risiko 

agar tidak mengalami kerugian akibat tidak terjualnya saham-saham yang 

ditawarkan. Akibatnya underwriter cenderung menentukan  harga saham 

dengan penawaran harga yang rendah. Apabila harga penawaran perdana 

saham lebih rendah dari harga saat penutupan pada hari pertama di pasar 

sekunder maka saham tersebut dikatakan mengalami underpricing. 

Perusahaan yang melakukan penawaran perdana menghindari terjadinya 

underpricing, karena perusahaan tidak mendapatkan dana yang maksimal 

dari penjualan saham perdananya. Sebaliknya, apabila harga saat IPO lebih 

tinggi dibandingkan dengan harga saham di pasar sekunder pada hari 

pertama, maka saham tersebut mengalami overpricing.  

Underpricing merupakan fenomena yang menarik karena dialami oleh 

sebagian besar pasar modal di dunia dan sering kali dijumpai di pasar 

perdana. Menurut Hanafi (2004:447) salah satu teori yang dapat 

menjelaskan munculnya fenomena underpricing adalah asimetri informasi 

antara penjamin emisi dan emiten. Menurut teori ini, penjamin emisi 

mempunyai pengalaman dalam menerbitkan saham, sedangkan emiten tidak 

punya pengalaman banyak. Ketidaksamaan informasi yang dimiliki oleh 

penjamin emisi dan emiten tersebut dapat mengakibatkan perbedaan dalam 

menentukan harga saham, sehingga memungkinkan terjadinya underpricing. 
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Penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh pada 

underpricing saat IPO telah dilakukan. Namun, hasil penelitian tersebut 

masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian ini bertujuan menguji 

kembali faktor-faktor yang memengaruhi underpricing. Faktor-faktor yang 

diuji dalam penelitian ini adalah, Ukuran Perusahaan, Return On Equity 

(ROE), Debt to Equity (DER), dan Reputasi Underwriter. Berikut  adalah  

penjelasan  mengenai  variabel yang digunakan beberapa peneliti mengenai 

underpricing. 

Sejumlah penelitian yang mengungkap faktor-faktor yang berkaitan 

dengan underpricing, diantaranya Putra dan Eka (2013), Yolana dan Dwi 

(2005), serta Kristiantari (2013). Mereka menambah bukti empiris bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap  underpricing. Secara 

teoritis perusahaan yang lebih besar mempunyai kepastian yang lebih besar 

daripada perusahaan kecil sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian 

mengenai prospek perusahaan ke depan (Yolana dan Dwi, 2005). Hal 

tersebut dapat membuat harga perdana yang diberlakukan oleh emiten pada 

perusahaan yang berskala besar akan mengalami peningkatan, atau 

underpricing menurun. Berbeda dengan ketiga peneliti sebelumnya 

penelitian yang dilakukan oleh Yustisia dan Mailana (2012) dan Witjaksono 

(2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

underpricing.  

Menurut Yolana dan Dwi (2005) profitabilitas yang diwakilkan oleh 

variabel Return On Equity (ROE) diasumsikan sebagai espektasi investor 
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atas dana yang ditanamkan pada perusahaan yang IPO. Semakin besar 

profitabilitas (ROE) maka investor akan tertarik membeli atau mencari 

saham perusahaan IPO tersebut, karena berharap di kemudian hari akan 

mendapatkan pengembalian yang besar atas penyertaannya. Hal ini 

memungkinkan naiknya harga penawaran saham saat diperdagangkan 

dipasar sekunder yang disebabkan permintaan saham tersebut meningkat. 

Penelitian Witjaksono (2012) serta Ratnasari dan Gunasti (2013) 

membuktikan bahwa Return On Equity berpengaruh terhadap Underpricing. 

Sedangkan menurut Yustisia dan Mailana (2012) serta Risqi dan Puji (2013) 

menemukan bahwa ROE tidak berpengaruh terhadap Underpricing. 

Dijelaskan dalam penelitian Putri dan Osmad (2012) serta Isfaatun 

dan Atika (2010)  bahwa rasio yang diberikan oleh Debt to Equity mampu 

memberikan informasi kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

dengan ekuitas yang dimilikinya. Besarnya rasio DER menunjukan resiko 

yang semakin besar berupa kegagalan perusahaan untuk mengembalikan 

pinjamanya sehingga penetapan harga saham penawaran saham akan rendah 

atau cenderung underpricing. 

 Risqi dan Puji (2013), Yustisia dan Mailana (2012), Ratnasari dan 

Gunasti (2013) serta Kristiantari (2013) menyebutkan bahwa reputasi 

underwriter berpengaruh terhadap terjadinya underpricing. Di sisi yang lain 

menurut Yolana dan Dwi (2005) reputasi underwriter tidak berpengaruh 

terhadap underpricing. Underwriter dengan reputasi tinggi lebih 

mempunyai kepercayaan diri terhadap kesuksesan penawaran saham yang 
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diserap oleh pasar. Menurut Kristiantari (2013) terdapat kecederungan 

underwriter yang bereputasi tinggi lebih berani memberikan harga yang 

tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya, sehingga tingkat 

underpricing  pun rendah.  

Kenyataanya, masalah underpricing  merupakan hal yang kompleks 

dan terus ada, sehingga diperlukan faktor-faktor sebagai tolak ukur yang 

pasti untuk menentukan status underpricing pada perusahaan yang IPO. 

Selain itu kekonsistenan faktor-faktor tersebut harus diuji agar dalam 

keadaan ekonomi yang fluktuatif status underpricing  tetap dapat diprediksi.  

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Putra dan Eka (2013). Dalam 

penelitian tersebut dibahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  

underpricing yang dilakukan dengan pengamatan laporan keuangan, harga 

penawaran perdana, dan harga penutupan saham pada  perusahaan yang 

melakukan IPO dan terdaftar di  BEI selama periode 2008-2011, faktor-

faktor yang diuji yaitu ukuran perusahaan, return on asset (ROA), dan 

financial leverage , untuk saat ini peneliti tidak memasukkan variable return 

on asset (ROA) dan financial leverage karena pada penelitian sebelumnya 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan, kemudian menggantinya dengan  

variabel return on equity (ROE), Debt to Equity (DER), dan reputasi 

underwriter sebagai varibel independen. Penambahan ketiga variabel 

independen tersebut merujuk pada penelitian Ratnasari dan Gunasti (2013), 

Retnowati (2013) serta Yustisia dan Mailana (2012). 
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Berikut  adalah  tabel  I.1  yang  menunjukkan  daftar  jumlah  

perusahaan yang IPO  pada tahun  penelitian  yakni  tahun  2008  –  2012  

serta  data  mengenai  perusahaan  yang mengalami underpricing, wajar, 

ataupun overpricing: 

Tabel I.1 

Jumlah Perusahaan yang IPO  

Periode Tahun 2008-2012

Jumlah % Jumlah % Jumlah %
2008 19 13 68,42% 0 0,00% 6 31,58%
2009 13 6 46,15% 1 7,69% 6 46,15%
2010 23 16 69,57% 0 0,00% 7 30,43%
2011 25 9 36,00% 4 16,00% 12 48,00%
2012 26 12 46,15% 4 15,38% 10 38,46%
Total 106 56 52,83% 9 8,49% 41 38,68%

Underpricing Wajar Overpricing
EmitenTahun

 

Sumber: www.e-bursa.com, 2008-2012, data diolah 

Berdasarkan  data yang disajikan pada tabel, menunjukan bahwa 

selama  tahun 2008  sampai  dengan tahun 2012  terdapat  106  perusahaan  

yang  melakukan  IPO di BEI  dan setelah  dilakukan  pengamatan,  dari  

106  perusahaan  tersebut,  yang  mengalami overpricing  sebanyak  41  

perusahaan  (38,68%),  dan  yang  mengalami  nilai  saham wajar  sebanyak  

9  perusahaan  (8,49%).  Sedangkan  sisanya  sebanyak  56 perusahaan  

(52,83%)  mengalami  underpricing.  Dari  data  ini,  dapat  disimpulkan 

bahwa  underpricing  masih  sering  terjadi  pada  perusahaan  –  perusahaan  

yang melakukan IPO di BEI.  

Berdasarkan uraian di atas, banyak ditemukan perusahaan-perusahaan 

yang melakukan IPO ternyata mengalami fenomena underpricing. Maka 

http://www.e-bursa.com/
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dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai variabel-

variabel yang mempengaruhi tingkat underpricing pada penawaran saham 

perdana dengan mengambil judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Underpricing Ketika Initial Public Offering (IPO) Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2008-2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

Return On Equity (ROE), Debt to Equity (DER), dan reputasi underwriter 

terhadap underpricing ketika initial public offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama periode 2008-2012. Sehingga dalam penelitian ini 

rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

saat penawaran perdana di BEI ? 

2. Apakah ROE berpengaruh terhadap tingkat underpricing saat 

penawaran perdana di BEI ? 

3. Apakah DER berpengaruh terhadap tingkat underpricing saat 

penawaran perdana di BEI ? 

4. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing saat penawaran perdana di BEI ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh variabel ukuran perusahaan  

terhadap tingkat underpricing saat penawaran perdana  di BEI. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh variabel ROE terhadap tingkat 

underpricing saat penawaran saham perdana di BEI. 

3. Untuk menguji secara empiris pengaruh variabel DER terhadap tingkat 

underpricing saat penawaran saham perdana di BEI. 

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh variabel reputasi underwriter 

terhadap tingkat underpricing saat penawaran saham perdana di BEI. 

 

D.     Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi informasi mengenai 

ukuran perusahaan, Return On Equity (ROE), Debt to Equity (DER), dan 

reputasi underwriter kaitanya dengan underpricing saham pada 

perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi. 

Untuk menambah pengetahuan dan mengimplementasikan teori yang 

didapat dibangku kuliah mengenai underpricing dalam perusahaan. 
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b. Bagi underwriter. 

Sebagai masukan oleh underwriter dalam mengambil langkah-

langkah yang perlu untuk mencapai fair price. 

c. Bagi investor.  

Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

seperti para analisis keuangan, calon investor, profesi akuntan, dan 

profesi lain tentang ramalan tingkat return yang akan dicapai. 

 

E. Sistematika Penulisan 
 

BAB  I    PENDAHULUAN  

Pada  bagian  ini  terdapat  penjelasan  mengenai  latar belakang,  

rumusan  masalah,  tujuan,  serta  kegunaan  dari penulisan skripsi 

ini.  

BAB  II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian  ini  memaparkan  tentang definisi dan  teori  –  teori  yang  

menjadi dasar  juga  berkaitan  dengan  penulisan  skripsi.  Selain  

itu terdapat  pula  penelitian  –  penelitian  terdahulu  yang  dapat 

dijadikan acuan dan perbandingan dalam proses pembuatan 

hipotesis.  

BAB  III   METODE PENELITIAN  

Bagian  ini  menjelaskan  tentang  metode  penelitian  yang 

digunakan  dalam menganalisis  data  –  data  yang  berkaitan 
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dengan  skripsi  ini.  Juga  melampirkan  daftar  perusahaan yang 

menjadi sampel dalam skripsi ini.  

BAB  IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada  bagian  ini  ditunjukkan  hasil  pengolahan  data  beserta 

pembahasannya.  

BAB  V    KESIMPULAN DAN SARAN  

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh penulis dan 

saran yang dapat memberikan inspirasi bagi penulis yang lain.  

 


