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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengaruh globalisasi perdagangan sangat dirasakan oleh semua 

organisasi, terutama bagi perusahaan. Persaingan dunia bisnis sangat ketat 

menjadikan perusahaan kecil atau besar yang sedang berkembang, harus 

mampu bertahan demi kelangsungan hidup perusahaan. Maka perusahaan 

melakukan go public yaitu peristiwa penawaran saham yang dilakukan oleh 

perusahaan (emiten) kepada masyarakat umum (investor) untuk pertama 

kalinya. Dengan go public perusahaan yang sedang mengembangkan usaha 

dan dapat dijadikan tambahan dana dalam pembiayaan usahanya. Dana yang 

diperoleh dari go public biasanya selain digunakan untuk keperluan ekspansi 

juga untuk perluasan hutang yang diharapkan akan semakin meningkat posisi 

keuangan perusahaan disamping untuk memperkuat struktur permodalan.  

Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan yang kekurangan dana 

(emiten) untuk dapat memperoleh kebutuhan dana jangka panjang dari para 

pemilik dana (investor) yang dilakukan dengan cara mengeluarkan obligasi 

atau menjual saham. Perusahaan melakukan penjualan saham ataupun 

mengeluarkan obligasi dengan maksud untuk memperoleh tambahan modal 

guna melakukan pengembangan usaha untuk dapat mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan. Dengan menerbitkan saham di pasar modal, 



berarti bahwa perusahaan tidak lagi hanya dimiliki oleh pemilik lama tetapi 

juga dimiliki oleh masyarakat. 

Menurut Indrawati (2005), penawaran saham perusahaan kepada 

masyarakat untuk pertama kali di pasar modal dikenal dengan istilah 

penawaran umum perdana (Initial Public Offering / IPO). Salah satu daya tarik 

IPO adalah tidak adanya kewajiban emiten untuk mengembalikan dana yang 

diperoleh tersebut berikut bunganya. Kepada penyedia dana, hal tersebut 

karena pada hakikatnya dana yang diterima oleh emiten merupakan penyetoran 

modal oleh masyarakat selaku pemegang saham. 

Penawaran umum perdana merupakan salah satu usaha yang dilakukan  

perusahaan untuk memperoleh modal. Pada saat penawaran perdana, 

perusahaan (emiten) menyediakan prospektus yang isinya meliputi informasi 

keuangan dan non keuangan perusahaan minimal dua tahun berurutan, jenis 

usaha, umur perusahaan, penjamin emisi (underwriter), auditor yang 

mengaudit laporan keuangan yang disajikan saat penawaran perdana serta 

informasi mengenai kepemilikan sahamnya. 

Pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO, tidak ada harga 

pasar sampai dimulainnya penjualan di pasar sekunder. Pada saat tersebut 

umumnya para pemodal memiliki informasi terbatas seperti yang diungkapkan 

dalam prospektus. Prospektus berfungsi sebagai media komunikasi antara 

emiten dan masyarakat investor, yang memuat rincian informasi serta fakta 

material mengenai penawaran umum emiten baik berupa informasi keuangan 

maupun non keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam prospektus ini akan 



membantu investor untuk membuat keputusan yang rasional mengenai resiko 

dan nilai saham sesungguhnya yang ditawarkan emiten (Kim et al, 1995). 

Permasalahan yang penting dihadapi perusahaan saat menawarkan saham 

untuk pertama kalinya di pasar modal, salah satunya adalah penentuan 

besarnya harga penawaran perdana. Penentuan harga saham di pasar perdana 

ini didasarkan atas kesepakatan antara perusahaan emiten dan penjamin emisi 

(underwriter). Karena nilai sebenarnya dari sekuritas belum diketahui maka 

underwriter yang menjamin penjualan perdana ini akan menanggung resiko 

untuk menjual saham tersebut sehingga underwriter mempunyai 

kecenderungan untuk menjualkan saham tersebut dengan murah untuk 

mengurangi resiko sekuritas tidak laku terjual. Akibatnya emiten harus 

menerima harga yang murah untuk penawaran saham perdananya, dengan 

demikian akan terjadi underpricing. Yang berarti apabila penentuan harga 

saham di pasar perdana secara signifikan lebih rendah di banding dengan harga 

yang terjadi pada hari pertama di pasar sekunder, maka terjadi apa yang 

disebut dengan underpricing (Daljono, 2000). Sebaliknya bila terlalu 

overpricing, maka investor yang akan merugi, karena mereka tidak menerima 

initial return. Pemilik perusahaan mengiginkan agar meminimalisir 

underpricing. Penetuan harga penawaran merupakan bagian tersulit yang harus 

dilakukan. Emiten berhadapan dengan suatu potensi cost jika harga terlalu 

tinggi atau terlalu rendah. 

Untuk menciptakan harga saham yang ideal, terlebih dahulu perlu 

dipelajari faktor- faktor yang mempengaruhi gejala underpricing. Mengetahui 



faktor yang mempengaruhi underpricing akan dapat menghindarkan 

perusahaan yang akan go public terhadap kerugian karena underestimate atas 

nilai pasar sahamnya, sedangkan investor sebaliknya. Beberapa faktor yang 

dapat dihubungkan dengan underpricing adalah reputasi auditor, reputasi 

underwriter, profitabilitas, pengalaman manajemen, besaran perusahaan, 

leverage keuangan, prosentase jumlah saham yang dipegang oleh pemilik 

lama, solvency ratio, kondisi pasar. 

Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang 

fenomena underpricing (Dwi Martani dan Chastina Yolana, 2005), 

menggunakan variabel reputasi penjamin emisi, rata-rata kurs, skala 

perusahaan, ROE dan jenis industri dengan periode waktu 1994-2001. Hasil 

dari penelitiannya bahwa keempat variabel bebas (rata-rata kurs, skala  

perusahaan, ROE dan jenis industri) berpengaruh terhadap underpricing. 

Rosyati dan Sabeni (2002), menggunakan variabel pasar, reputasi 

underwriter, reputasi auditor, dan umur perusahaan sebagai variabel yang 

diperkirakan mempengaruhi underpricing saham yang melakukan IPO tahun 

1997 – 2000 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa 

ternyata hanya variabel reputasi underwriter dan umur perusahaan saja yang 

berpengaruh negatif terhadap underpricing saham perdana. Dalam penelitian 

yang dilakukan Nur Hidayati dan Nur Indriantoro (1997), mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi underpricing. Hasil yang diperoleh bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara faktor-faktor auditor, underwriter, 



prosentase pemilikan saham yang di tahan oleh pemegang saham lama, umur 

perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap tingkat underpriced. 

Indrawati (2005) dengan variabel proceeds, ukuran perusahaan (size), 

umur perusahaan, persentase penawaran saham, profitabilitas (ROE), leverage 

ratio, kondisi pasar (IHSG). Hasilnya menunjukan bahwa variabel ukuran 

perusahaan dan leverage ratio secara signifikan berpengaruh terhadap 

underpricing, sedangkan variabel proceeds, umur perusahaan, persentase 

penawaran saham, profitabilitas (ROE), kondisi pasar (IHSG) tidak terbukti 

berpengaruh signifikan terhadap underpricing. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Rita 

Kusumawati dan Ade Sudento (2005), yang meneliti pengaruh variabel 

profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (size) dan leverage keuangan 

(solvabilitas) terhadap tingkat underpricing pada penawaran perdana (Initial 

Public Offering / IPO). Penelitian ini mencoba untuk menguji kembali faktor 

yang mempengaruhi underpricing saham perdana ketika masuk ke pasar 

sekunder. Selain itu, sampel yang digunakan dalam penelitian Rita 

Kusumawati dan Ade Sudento (2005) adalah perusahaan yang listing dari 

tahun 1997 sampai 2002, sedangkan penelitian ini mengambil sampel 

perusahaan yang mengalami listing dari tahun 2003 sampai dengan 2007.  

Berdasarkan latar belakang dan dari berbagai faktor yang telah diuraikan 

maka peneliti tertarik melakukan Penelitian dengan judul: “ANALISIS 

PENGARUH PROFITABILITAS (ROE), UKURAN PERUSAHAAN (SIZE) 

DAN LEVERAGE KEUANGAN (SOLVABILITAS) TERHADAP TINGKAT 



UNDERPRICING PADA PENAWARAN PERDANA (INITIAL PUBLIC 

OFFERING / IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA “ 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah diuraikan tersebut 

diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

“ Apakah variabel profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (size) dan 

leverage keuangan (solvabilitas) perusahaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat underpricing pada penawaran perdana di Bursa 

Efek Indonesia”? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Banyaknya faktor yang mempengaruhi underpricing, dan agar 

permasalahan tidak meluas maka dalam penelitian ini pembahasannya di batasi 

oleh : 

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan (size) dan leverage keuangan 

(solvabilitas). 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh variabel profitabilitas (ROE), ukuran perusahaan 



(size) dan leverage keuangan (solvabilitas) terhadap tingkat underpricing pada 

penawaran perdana di Bursa Efek Indonesia.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap penelitian yang penulis 

lakukan dapat bermanfaat bagi : 

1. Bagi Emiten dan Calon Emiten 

Untuk mendapatkan pengetahuan yang bermanfaat dalam 

menentukan harga yang tepat dalam penawaran saham perdana, dengan 

harga yang tepat perusahaan akan medapatkan sejumlah modal dengan 

biaya yang relatif murah, sehingga perusahaan bisa melakukan expansi 

atau tujuan lain dengan menggunakan dana hasil IPO nya . 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam mengambil 

keputusan berinvestasi dalam membeli saham perdana.  

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Dapat memberikan informasi tentang faktor- faktor yang 

mempengaruhi bursa saham sehingga dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya studi di bidang keuangan di Indonesia dan dapat di 

jadikan untuk penelitian selanjutnya. 

4. Bagi Para Peneliti Pasar Modal 

Dapat menambah referensi atau petunjuk tentang salah satu gejala 

yang ada di pasar modal Indonesia. Penelitian ini dapat di kembangkan 



untuk mandapatkan suatu model yang tepat sehingga berguna bagi para 

pelaku pasar modal. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan penelitian dapat mencapai tujuan dan dapat terarah maka 

skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan tinjauan tentang pasar modal, penawaran 

saham perdana (IPO), peranan informasi prospektus, penentuan 

harga pasar saham, underpricing, tinjauan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik 

pengambilan sampel, sumber data dan metode pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel serta metode analisa 

data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan tentang statistik deskriptif, analisis data, 

dan pembahasan hasil penelitian. 



BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari pembahasan pada bab-

bab sebelumnya. Dan mengemukakan keterbatasan-keterbatasan 

dari hasil penelitian, kemudian memberikan saran-saran bagi 

penelitian yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


