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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 PENELITI TERDAHULU 

2.1.1 Dwi Martani, Ika Leony Sinaga dan Akhmad Syahroza (2012) 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti faktor-faktor 

penentu underpricing saham saat IPO pada perusahaan manufaktur di Indonesia 

1994-2006 yang berjumlah 45 perusahaan. Variabel yang diteliti adalah reputasi 

underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan return on 

equity (ROE). 

Kelima variabel independen tersebut, hanya ukuran perusahaan 

menunjukkan hubungan yang signifikan dalam mempengaruhi underpricing 

perusahaan manufaktur di Indonesia. 

Persamaan : 

Sama-sama meneliti reputasi underwriter, reputasi auditor dan return on equity 

(ROE) 

Perbedaan : 

1. Tahun pengambilan sampel, peneliti terdahulu menggunakan perusahaan IPO 

tahun 1994 s.d 2006, peneliti kali ini menggunakan 2007-2011
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2. Peneliti kali ini tidak menguji umur dan ukuran perusahaan, dan 

menambahkan variabel financial leverage dan tingkat inflasi  

 
2.1.2 Tifani Puspita (2011) 

Penelitian yang dilakukan Tifani bertujuan untuk meneliti pengaruh 

reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, financial leverage, dan 

return on assets (ROA). Sampel perusahaan sebanyak 50 emiten dari populasi 

sebanyak 74 perusahaan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : pertama Reputasi 

underwriter, berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat underpricing, kedua reputasi auditor, tidak berhasil menunjukkan adanya 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing, ketiga umur perusahaan, 

tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

underpricing, keempat financial leverage, berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat underpricing, dan kelima return on assets 

(ROA), berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

Persamaan dengan penelitian ini : 

Tifani dan peneliti sekarang sama – sama menguji reputasi underwriter, reputasi 

auditor dan financial leverage 

Perbedaan dengan penelitian ini : 

1. Sampel penelitian Tifani adalah perusahaan IPO tahun 2005 s.d 2009, 

sedangkan untuk penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang 

melakukan IPO tahun 2007 s.d 2011 
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2. Penelitian kali ini menguji informasi ekonomi makro yaitu inflasi sebagai 

variabel independen 

 
2.1.3 Eliya Isfaatun dan Atika Jauharia Hatta (2010) 

Penelitian yang dilakukan oleh Eliya Isfaatun dan Atika Jauharia Hatta 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, reputasi penjamin emisi, 

umur perusahaan, profitabilitas perusahaan dan financial leverage terhadap initial 

return. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

melakukan IPO sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2006. 

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara 

variabel dependen dengan seperangkat variabel independen, atau dengan kata lain 

terdapat hubungan antara initial return pada saat penawaran perdana dengan 

reputasi auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, rasio profitabilitas, dan 

rasio financial leverage. Sedangkan dari hasil pengujian secara individual 

ditunjukkan bahwa hanya variabel rasio financial leverage saja yang berpengaruh 

terhadap initial return saat penawaran perdana. Sedangkan variabel reputasi 

auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, dan rasio profitabilitas tidak 

terbukti secara signifikan mempengaruhi initial return saat perusahaan melakukan 

IPO. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Eliya 

Isfaatun dan Atika Jauharia Hatta : 

1. Sama – sama menggunakan variabel independen reputasi auditor dan financial 

leverage dan variabel dependen initial return. 
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2. Sama – sama mengukur initial return dengan menghitung selisih antara harga 

penawaran umum (offering price) dengan harga penutupan di pasar sekunder 

pada hari pertama. 

Perbedaannya adalah : 

1. Penelitian terdahulu tidak meneliti faktor ekonomi makro (tingkat inflasi), 

sedangkan penelitian sekarang meneliti hal tersebut.  

2. Eliya Isfaatun dan Atika Jauharia Hatta menggunakan sampel perusahaan 

yang melakukan IPO tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 

2006, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang 

melakukan IPO tahun 2007 sampai dengan 2011. 

 
2.1.4 Sarma Uli Irawati (2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarma menguji baik secara parsial 

maupun simultan variabel informasi akuntansi yang diteliti yaitu Size, ROI, EPS, 

financial leverage dan variabel informasi non akuntansi meliputi reputasi auditor, 

reputasi underwriter dan jenis industry terhadap underpricing saham. Sampel 

yang digunakan adalah 42 perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada tahun 

2002 s.d 2008. 

Secara simultan variabel Size, ROI, EPS, financial leverage, reputasi 

auditor, reputasi underwriter dan jenis industri berpengaruh signifikan. Secara 

parsial hanya variabel Size, ROI, EPS, financial leverage saja yang berpengaruh 

signifikan terhadap initial return pada penawaran saham IPO di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2002 sampai dengan 2008. 
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Persamaan penelitian Sarma Uli Irawati dengan penelitian ini : 

Sama-sama menguji pengaruh reputasi auditor terhadap initial return 

Perbedaannya adalah : 

1. Sarma Uli menggunakan rasio ROI untuk mengkur profitabilitas, sedangkan 

peneliti sekarang menggunakan rasio ROE 

2. Sampel penelitian menggunakan perusahaan yang melakukan IPO tahun 2002 

– 2008, sedangkan penelitian sekarang tahun 2007 sampai dengan 2011 

3. Sarma tidak menguji kondisi ekonomi makro, penelitian ini menguji kondisi 

ekonomi makro, dengan indikator tingkat inflasi. 

 
2.1.5 Chastina Yolana dan Dwi Martani  (2005) 

Penelitian Chastina bertujuan untuk menguji apakah reputasi 

underwriter, rata-rata kurs, skala atau ukuran perusahaan, return on equity (ROE) 

dan jenis industri berpengaruh terhadap underpricing. Hasil penelitiannya adalah 

secara simultan variabel bebas terbukti mempengaruhi variabel underpricing 

sebesar 28.15%. Dan secara parsial rata-rata kurs, skala perusahaan, ROE, dan 

jenis industri mempengaruhi underpricing, sedangkan variabel reputasi penjamin 

emisi ternyata tidak terbukti mempengaruhi underpricing dengan arah negatif 

secara parsial. 

Persamaan penelitian kali ini dengan penelitian Chastina : 

Sama – sama meneliti pengaruh return on equity (ROE) terhadap underpricing. 

Perbedaannya adalah : 

1. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan-perusahaan 

yang melakukan penawaran saham perdana di BEJ dari tahun 1994 – 2001, 
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sedangkan penelitian sekarang menggunakan sampel perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana periode tahun 2007 sampai dengan 

2011 

2. Peneliti terdahulu menggunakan informasi rata-rata kurs valuta asing, peneliti 

sekarang menggunakan informasi tingkat inflasi. 

 
2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Teori-Teori yang Menjelaskan Underpricing 

a. Signalling Theory 

Teori sinyal digunakan untuk menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu 

informasi dimanfaatkan perusahaan untuk memberi sinyal positif maupun negatif 

kepada pemakainya. Pada konteks ini, harga saham pada waktu IPO berfungsi 

sebagai sinyal kepada para investor mengenai kondisi perusahaan. Titman dan 

Trueman (1986) menyajikan signalling model yang menyatakan bahwa auditor 

yang memiliki kualitas menghasilkan informasi yang berguna bagi investor 

didalam menaksir nilai perusahaan yang melakukan IPO.  

Signalling theory yang dikemukakan Leland dan Pyle (1977) dalam 

(William Scott, 2012:475) mengungkapkan hal yang sama bahwa laporan 

keuangan yang audited akan mengurangi tingkat ketidakpastian. Sumarsono 

(2003) menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan 

memberikan sinyal kepada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat 

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan perusahaan yang berkualitas 

buruk. Oleh karena itu, issuer dan underwriter dengan sengaja akan memberikan 
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sinyal pada pasar. Underpricing beserta sinyal yang lain (return on equity, 

financial leverage, reputasi underwriter, reputasi KAP) merupakan sinyal yang 

berusaha diberikan oleh issuer guna menunjukkan kualitas perusahaan pada saat 

IPO. 

 
2.2.2 Pengertian Pasar Modal 

Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri 

Keuangan RI no. 1548/KMK/1990 tentang peraturan pasar modal, adalah suatu 

sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank bank 

komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruan 

surat-surat berharga dan beredar. Menurut Sunariyah (2004:4), pengertian pasar 

modal dalam arti sempit adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang 

disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi dan jenis surat berharga 

lainnya dengan memakai jasa para perantara pedagang efek. (Suad Husnan, 

1996:3) Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjual belikan yang diterbitkan oleh pemerintah maupun 

swasta. 

Macam – macam pasar modal (Sunariyah, 2004:13) : 

a. Pasar Perdana (Primary Market) : 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Hal ini 

menunjukkan bahwa pasar perdana merupakan pasar modal yang 

memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual untuk 
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pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut dicatatkan di 

bursa. 

b. Pasar Sekunder (Secondary Market) : 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana, dimana saham dan sekuritas lain 

diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa penjualan di pasar 

perdana. 

c. Pasar Ketiga (Third Market) : 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa parallel merupakan suatu system 

perdagangan efek yag terorganisasi diluar bursa efek resmi, dalam bentuk 

pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oleh Badan 

Pengawas Pasar Modal. Jadi, dalam pasar ketiga ini tidak memiliki pusat 

lokasi perdagangan yang dinamakan floor trading (lantai bursa). Operasi 

yang ada pada pasar ketiga berupa pemusatan informasi yang disebut 

“trading information”. 

d. Pasar Keempat (Fourth Market) : 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 

pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara pedagang efek. Bentuk 

transaksinya biasanya dilakukan dalam jumlah besar (block sale). 
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2.2.3 Initial Public Offering (IPO) 

Darmadji dan Fakhruddin (2001:40) mendefinisikan IPO sebagai 

berikut: 

Initial Public Offering (IPO) atau sering pula disebut penawaran 
umum perdana adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang 
dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akan go public) untuk menjual 
saham atau Efek kepada publik atau masyarakat berdasarkan tata cara 
yang diatur oleh UU Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. 

 

Tujuan perusahaan go public yaitu antara lain (Samsul ,2006:69) : 

1. Memperbaiki stuktur modal 

2. Meningkatkan kapasitas produksi 

3. Memperluas pemasaran 

4. Memperluas hubungan bisnis 

5. Meningkatkan kualitas manajemen. 

Suatu perusahaan yang untuk pertama kalinya akan menjual saham 

atau obligasi kepada masyarakat umum atau disebut initial public offering (IPO), 

membutuhkan tahapan-tahapan terlebih dahulu. Tahapan tersebut antara lain : 

perencanaan go public, persiapan go public, pernyataan pendaftaran ke 

BAPEPAM, penawaran umum, dan kewajiban emiten setelah go public 

(Mochamad Samsul, 2006:70) 

Sesuai dengan ketentuan SK Menteri Keuangan No. 

1199/KMK.013/1991, yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten 

yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk 

menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran 

tersebut telah efektif. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada 
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masyarakat melalui pasar modal terlebih dahulu harus menyiapkan hal – hal 

berikut : 

1. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. 

2. Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang 

saham dan perubahan anggaran dalam RUPS. 

3. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk menyiapkan 

kelengkapan dokumen : 

a. Penjamin emisi (underwriter), adalah pihak yang bertindak sebagai 

penjamin dan membantu emiten dalam proses penawaran saham perdana 

b. Profesi penunjang, yang terdiri dari : 

a) Akuntan publik (auditor independen), untuk melakukan audit atas 

laporan keuangan emiten dua tahun terakhir 

b) Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat akta 

perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan notulen rapat 

c) Konsultan hukum, untuk member pendapat dari segi hukum 

d) Perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang 

dimiliki emiten 

c. Lembaga penunjang : 

a) Wali amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang 

obligasi (untuk emisi obligasi) 

b) Penanggung (guarantor) 

c) Biro administrasi efek 

d) Tempat penitipan harta 
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4. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi. 

5. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek. 

6. Public Expose kepada masyarakat luas. 

7. Penanda-tanganan berbagai perjanjian emisi. 

8. Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat hutang, terlebih dahulu 

harus memperoleh peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat 

efek. 

9. Menyampaikan pernyataan perndaftaran beserta dokumen-dokumennya 

kepada Bapepeam, dokumen yang diwajibkan adalah rencana jadwal emisi, 

laporan keuangan, rencana penggunaan dana, legal audit, legal opinion, 

perjanjian emisi dan sebagainya. 

Terdapat beberapa keuntungan dan kekurangan (benefit and cost) yang 

ditimbulkan dari pilihan menjadi perusahaan publik. Perusahaan memutuskan 

untuk melakukan IPO atau go public setelah yakin keuntungan yang diperoleh 

lebih besar dari biaya yang ditimbulkan. 

Manfaat Initial Public Offering (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:43) : 

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus 

2. Biaya go public relatif murah 

3. Proses relatif mudah 

4. Pembagian deviden berdasarkan keuntungan 

5. Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen 

6. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu 

perusahaan untuk meningkatkan profesionalisme 
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7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki 

saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial 

8. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media 

promosi) secara gratis 

9. Memberikan kesempatan kepada koperasi dan karyawan perusahaan untuk 

membeli saham 

Kerugian menjadi perusahaan go public adalah (Jogiyanto, 2009:33) : 

1. Biaya laporan yang meningkat 

Untuk perusahaan yang sudah go public, setiap kuartal dan tahunnya harus 

menyerahkan laporan-laporan kepada regulator. Laporan-laporan ini 

sangat mahal terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. 

2. Pengungkapan (disclosure) 

Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide 

pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang 

dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedang pemilik enggan 

mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik 

akan mengetahui besarnya kekayaan yang dimiliki. 

3. Ketakutan untuk diambil alih 

Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil, akan khawatir 

jika perusahaan go public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto  

yang rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan 

diambil alih. 
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2.2.4 Saham (Share) 

Saham (share) merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang 

paling popular. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan 

ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham 

merupakan instrument investasi yang banyak dipilih para investor karena saham 

mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka 

pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas asset 

perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ada dua 

keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu 

dividend dan capital gain. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang 

diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. 

Pembagian dividen ini secara periodik atas hasil dari RUPS. Capital gain 

merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan 

adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. (www.idx.co.id) 

Saham berwujud lembaran kertas yang menerangkan bahwa pemilik 

kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut 

(Darmadji, 2001:5). Saham yang diperdagangkan di bursa ada dua jenis yaitu 

saham biasa (common stock) dan saham preferen (preferen stock). Saham biasa 

(common stock) adalah saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi yang 

paling junior dalam pembagian deviden dan hak atas kekayaan perusahaan apabila 

perusahaan tersebut dilikuidasi. Sedangkan, saham preferen (preferen stock) 
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adalah saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham 

biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan yang tetap, tetapi juga bisa tidak 

mendatangkan hasil seperti yang dikehendaki investor (Darmadji, 2001:6). Dari 

kedua jenis tersebut, saham biasa (common stock) yang paling banyak 

diperdagangkan di pasar modal. 

 
2.2.5 Underpricing 

Kegiatan IPO untuk suatu perusahaan banyak diwarnai dengan adanya 

fenomena yang umum dan sering terjadi di pasar modal. Pada saat emiten IPO, 

ada selisih positif antara harga saham di pasar sekunder dengan harga saham di 

pasar perdana atau saat IPO yang biasa disebut underpricing (Yolana dan Dwi 

Martani, 2005). 

Underpricing diartikan sebagai selisih harga penutupan (closing price) 

di hari pertama pasar sekunder dengan harga penawaran umum (offering price), 

dibagi dengan harga penawaran umum (offering price), sehingga apabila harga 

penawaran perdana saham lebih rendah dari harga saat penutupan di pasar 

sekunder, atau dalam kata lain harga saham di pasar sekunder lebih tinggi dari 

harga saham pada saat penawaran perdana saham, maka saham tersebut dikatakan 

mengalami underpricing. 

Underpricing disebabkan oleh perbedaan kepentingan dari pihak-pihak 

yang terkait dalam penawaran saham perdana. Harga saham yang dijual di pasar 

perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjamin emisi (underwriter) 

dan emiten (issuers), sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh 

mekanisme permintaan dan penawaran. (Beatrik, 2010) 
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Underpricing bagi perusahaan yang mengeluarkan saham akan 

berakibat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan dana secara maksimal 

namun  investor akan memperoleh capital gain yang lebih besar. Underpricing 

merupakan fenomena jangka pendek yang dalam beberapa penelitian dikatakan 

sebagai akibat adanya kecenderungan underwriter untuk menekan harga untuk 

menghindari resiko kemungkinan tidak terjualnya surat berharga di masa yang 

akan datang. 

Martani (2003:97) menyatakan penawaran perdana dikatakan 

underpricing atau positif initial return karena harga penawaran yang ditetapkan 

terlalu rendah. Underpricing diukur dengan menggunakan rumus dari Kuntz 

Aggrawal yaitu selisih harga penutupan (closing price) di hari pertama pasar 

sekunder dengan harga penawaran umum (offering price), dibagi dengan harga 

penawaran umum (offering price). Selisih harga inilah yang dikenal sebagai Initial 

Return (IR) atau positive return bagi investor. Dapat dirumuskan dengan :   

Underpricing = 	 	( ) 	 	 	( )
	 	( )

 

 

Offering price (IPO price) atau Harga Penawaran adalah harga jual 

saham biasa yang ditawarkan kepada masyarakat umum di pasar sekunder. 

Closing price atau harga penutupan adalah harga jual saham yang ditutup oleh 

emiten terhadap underwriter pada pasar perdana.  
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2.2.6 Informasi Prospektus 

Prospektus merupakan dokumen yang berisi informasi tentang 

perusahaan penerbit sekuritas dan informasi lainnya yang berkaitan dengan 

sekuritas yang ditawarkan (Jogiyanto, 2009:42). Prospektus adalah setiap 

informasi tertulis yang berkaitan dengan penawaran umum dan bertujuan agar 

pihak lain membeli efek. Setelah perusahaan memperoleh izin dari BAPEPAM 

dan sebelum menawarkan saham di pasar perdana, perusahaan akan menerbitkan 

prospektus (informasi mengenai perusahaan secara detail) ringkas yang 

diumumkan di media massa. Prospektus biasanya dibagikan oleh emiten melalui 

underwriter dan agen penjual efek yang ditunjuk oleh underwriter menjelang 

penawaran umum dilaksanakan. (Samsul, 2006:78)  

Menurut Samsul (2006:78), prospektus berisikan informasi-informasi 

antara lain : 

1. Penawaran umum 

2. Tujuan penawaran umum 

3. Penggunaan dana hasil emisi 

4. Informasi tentang perusahaan seperti sejarah, organisasi dan personalia 

5. Kegiatan usaha dan prospeknya 

6. Ikhtisar keuangan perusahaan 

7. Modal sendiri sebelum dan sesudah penawaran umum 

8. Kebijakan deviden 

9. Pendapat dari segi hukum 

10. Laporan akuntan publik 
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11. Laporan penilaian harta perusahaan 

12. Para penjamin emisi 

13. Lembaga penujang emisi lainnya 

14. Perpajakan 

15. Anggaran dasar perseroan 

16. Persyaratan pemesanan saham 

17. Penyebarluasan prospektus dan formulir pesanan saham 

Prospektus ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai 

kondisi perusahaan kepada para calon investor, sehingga dengan adanya informasi 

maka investor bisa mengetahui prospek perusahaan dimasa mendatang, dan 

selanjutnya akan tertarik untuk membeli sekuritas yang diterbitkan emiten. 

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001:53), prospektus harus 

mengacu kepada hal-hal berikut : 

1. Prospektus harus memuat semua rincian dan fakta material mengenai 

Penawaran Umum dari Emiten 

2. Prospektus haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan 

komunikatif 

3. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus 

dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal prospectus. 

4. Emiten, Penjamin Emisi dan lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal 

bertanggung jawab untuk menentukan dan mengungkapkan fakta secara 

jelas dalam prospektus. 
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Emiten dan Penjamin Pelaksana Emisi bertanggung jawab sepenuhnya 

atas kebenaran semua informasi atau fakta material serta kejujuran pendapat yang 

tercantum dalam prospektus (Darmadji dan Fakhruddin, 2001:53). Dalam 

penelitian ini, informasi prospektus yang akan diteliti adalah mengenai KAP dan 

underwriter yang akan dinilai pengaruhnya terhadap underpricing berdasar 

reputasinya. 

a. Reputasi KAP 

Salah satu persyaratan dalam proses go public adalah laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (Keputusan Menteri 

Keuangan RI No.859 /KMK.01/1987). Laporan Keuangan merupakan informasi 

yang sangat dibutuhkan oleh Investor dalam pengambilan keputusan. Maka dari 

itu, dibutuhkannya jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi 

jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan oleh mereka.  

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan 

izin dari Menteri sebagai wadah bagi Akuntan Publik dalam memberikan jasanya 

(PMK NOMOR: 17/PMK.01/2008). Tanggung jawab KAP khususnya auditor 

adalah menyediakan informasi yang memadai dengan kualitas yang tinggi guna 

pengambilan keputusan oleh para pengguna. Investor membutuhkan laporan 

keuangan yang telah diaudit oleh auditor yang berkualifikasi karena laporan 

keuangan yang telah diaudit akan memberikan tingkat kepercayaan yang lebih 

besar kepada pemakainya.  
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KAP pada umumnya dan auditor pada khususnya memegang peranan 

yang penting dalam proses go public, yaitu sebagai pihak yang ditunjuk oleh 

perusahaan, yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan sebagai 

calon emiten. Auditor yang berkualitas akan dihargai dipasaran dalam bentuk 

peningkatan permintaan jasa audit. Auditor yang memiliki reputasi yang tinggi 

maka akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas audit yang 

tinggi pula. 

KAP yang bereputasi tinggi mempunyai auditor-auditor berkualitas 

dan kompeten yang berkomitmen lebih besar dalam mempertahankan kualitas 

auditnya sehingga laporan perusahaan yang diperiksa memberikan keyakinan 

yang lebih besar kepada investor mengenai kualitas informasi yang disajikan. 

KAP akan dinilai reputasinya berdasar kategori Big Four, dinilai 1 untuk KAP 

yang masuk kategori big 4 dan bernilai 0 untuk KAP  yang masuk dalam kategori 

non big 4. 

 
b. Reputasi Underwriter (Penjamin Emisi) 

Menurut Daljono (2000), sebelum saham diperdagangkan di pasar 

sekunder (bursa efek), terlebih dahulu saham perusahaan yang akan go public 

dijual di pasar perdana. Menurut Sunariyah (2004:13), harga saham di pasar 

perdana ditentukan oleh underwriter (penjamin emisi) dan perusahaan yang akan 

go public, sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran antara pembeli dan penjual. 

Penentuan harga saham dipasar perdana ditentukan oleh Emiten dan 

Underwriter. Underwriter yaitu pihak yang membuat kontrak dengan emiten 
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untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa 

kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Fungsi underwriter, selain 

sebagai perantara, underwriter juga berfungsi sebagai pemberi saran (Advisory 

Function) juga berfungsi sebagai pembeli saham (Underwriter Function) dan 

berfungsi sebagai pemasar saham ke investor (Marketer Function). (Jogiyanto, 

2009:41) 

Model Baron (1982) dalam Daljono (2000), mengemukakan bahwa 

underwriter lebih sering berhubungan dengan pasar dibandingkan dengan emiten. 

Emiten merupakan pendatang baru yang belum mengetahui bagaimana keadaan 

pasar yang sebenarnya, sedangkan underwriter merupakan pihak yang memiliki 

kelebihan informasi mengenai pasar modal. Underwriter memanfaatkan informasi 

yang dimiliki untuk membuat kesepakatan harga IPO yang maksimal, yaitu harga 

yang memperkecil resikonya apabila saham tidak terjual semua. Karena emiten 

kurang memiliki informasi, maka emiten menerima harga yang murah bagi 

penawaran sahamnya. 

Reputasi Underwriter (penjamin emisi) adalah reputasi penjamin emisi 

yang digunakan perusahaan pada waktu pelaksanaan penawaran saham perdana. 

Reputasi ini dapat dipakai sebagai sinyal untuk mengurangi tingkat ketidakpastian 

informasi yang diungkapkan dalam informasi prospektus, selain itu juga akan 

mempengaruhi penentuan harga saham pada penawaran perdana yang nantinya 

akan mempengaruhi jumlah dana yang akan diperoleh perusahaan dalam 

penerbitan saham. 
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Underwriter yang berpengalaman dan bereputasi baik akan dapat 

mengorganisir IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada investor (Helen, 2005). Reputasi underwriter akan dinilai berdasar 

frekuensi perdagangan penjamin emisi tersebut yang datanya ada di FACT BOOK 

Bursa Efek Indonesia. Reputasi dinilai dengan variabel dummy, 1 untuk penjamin 

emisi yang masuk top 5 dalam 20 most active brokerage house monthly IDX dan 

nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk top 5. Data yang digunakan adalah 

nama 20 most active brokerage house monthly IDX. 

 
2.2.7 Informasi Keuangan 

 
Informasi keuangan sangat penting bagi para investor dalam menilai 

suatu perusahaan yang akan go public. Informasi keuangan terdapat di dalam 

laporan keuangan pada suatu perusahaan. Tujuan dari keseluruhan akuntansi 

adalah untuk menyediakan informasi kuantitaif yang khususnya informasi 

keuangan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan ekonomi dari 

berbagai alternatif-alternatif yang tersedia. 

Informasi keuangan terdiri dari rasio – rasio yang berisikan tentang 

keadaan keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa informasi rasio – rasio 

keuangan akan dapat membantu dalam berinvestasi pada suatu perusahaan. Pada 

dasarnya analisis dari rasio digunakan dalam tiga komponen yaitu (1) manajer, 

penggunaan rasio pada manajer perusahaan membantu untuk menganalisis dan 

memperbaiki operasi perusahaan (2) analisis kredit, membantu untuk 

menganalisis rasio untuk membantu menentukan kemampuan perusahaan 
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membayar hutang (3) analisis saham, membantu dalam efesiensi, resiko dan 

prospek pertumbuhan perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). 

Perubahaan kinerja perusahaan akan tercermin dari rasio keuangan. 

Investor akan cepat bereaksi ketika mendapatkan informasi keuangan dan akan 

mempengaruhi harga saham dipasar. Perubahan kinerja perusahaan seketika akan 

mempengaruhi rasio keuangan perusahaan. Apabila investor ingin mengetahui 

kekuatan manajemen perusahaan , maka analisis rasio likuiditas, rasio aktivitas 

dan rasio solvabilitas harus dipertimbangkan jika investor ingin mengetahui 

kinerja perusahaan maka rasio profitabiltas yang harus diperhatikan (Samsul, 

2006:143). Berdasar pernyatan diatas, peneliti tertarik menguji rasio solvabilitas 

yang diproksikan dengan rasio Debt to Equity (D/E) dan rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan rasio Return on Equity (ROE). 

Berdasarkan uraian dimuka, maka Informasi Keuangan di dalam 

prospektus yang akan dianalisis lebih lanjut pada penelitian ini adalah 

profitabilitas dan financial leverage. 

a. Profitabilitas (Return on Equity) 

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. 

ROE sering disebut dengan Rentabilitas modal saham. Rasio ini mengukur 

besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan. Pertimbangan 

memasukkan variabel ROE karena profitabilitas perusahaan memberikan 

informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. Investor 

yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran profitabilitas ini. Semakin 
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besar persentase ROE yang dihasilkan berarti semakin besar laba yang bisa 

dialokasikan ke pemegang saham. (Mamduh, 2009:179). Variabel profitabilitas 

yang diwakilkan dengan ROE diasumsikan sebagai ekspektasi investor atas dana 

yang ditanamkan pada perusahaan yang IPO. 

ROE diukur dengan membandingkan antara laba bersih terhadap 

ekuitas yang dimiliki selama periode yang ditentukan. Dapat dirumuskan dengan : 

 

Return On Equity (ROE) = 	 	
	

  

 

b. Financial Leverage 

Financial Leverage merupakan hal penting dalam penentuan struktur 

modal perusahaan. Financial Leverage merupakan penggunaan dana yang disertai 

biaya tetap. Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan kalau pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana 

tersebut. Sedangkan dikatakan merugikan kalau perusahaan tidak dapat 

memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap 

yang harus dibayar. (Riyanto, 1995:375-376) dalam (Beatrik, 2010) 

DER (Debt to Equty Rasio) merupakan salah satu dari rasio leverage. 

DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. DER mengukur keseimbangan proporsi 
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antara aktiva yang didanai oleh kreditor dan yang didanai oleh pemilik 

perusahaan. 

DER dihitung dengan perhitungan sebagai beikut(Prastowo, 2011:89) : 

Total Debt to Total Equity Ratio = 
	
	

 
 

Rasio ini memberikan gambaran mengenai struktur modal yang 

dimiliki oleh perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya 

suatu utang. Semakin tinggi leverage ratio, berarti semakin tinggi pula resiko 

perusahaan. (Prastowo, 2011:89) 

 
2.2.8 Ekonomi Makro 

 
Menurut Mohamad Samsul (2006:200) Faktor ekonomi makro adalah 

faktor yang berada di luar perusahaan, tetapi mempunyai pengaruh terhadap 

kenaikan atau penurunan kinerja perusahaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi 

kinerja saham maupun kinerja perusahaan adalah Tingkat bunga umum domestic, 

Tingkat inflasi, Peraturan perpajakan, Kebijakan khusus pemerintah yang terkait 

dengan perusahaan tertentu, Kurs valuta asing, Tingkat bunga pinjaman luar 

negeri, Kondisi perekonomian internasional, Siklus ekonomi, Faham ekonomi dan 

Peredaran uang. (Bank Indonesia, 2004) dalam (Mukti Lestari. 2005) menyatakan 

bahwa, secara teori banyak terdapat indikator yang dapat mengukur variabel 

makro, namun dari sekian banyak indikator yang cukup lazim digunakan untuk 

memprediksi fluktuasi saham adalah variabel yang secara langsung dikendalikan 
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melalui kebijakan moneter dengan mekanisme transmisi melalui pasar keuangan 

yaitu tingkat bunga, laju inflasi, dan kurs valuta asing.  

Perubahan faktor ekonomi makro tidak akan dengan seketika 

mempengaruhi kinerja perusahaan, tetapi secara perlahan dalam jangka panjang. 

Sebaliknya, harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh perubahan faktor 

ekonomi makro karena investor lebih cepat bereaksi. Ketika perubahan faktor 

ekonomi makro itu terjadi, investor akan mengkalkulasi dampaknya baik positif 

mapun negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun kedepan, kemudian 

mengambil keputusan menjual atau membeli saham bersangkutan. Oleh karena 

itu, harga saham lebih cepat menyesuaikan diri daripada kinerja perusahaan 

terhadap perubahan variabel – variabel ekonomi makro. (Samsul, 2006:200) 

Informasi Ekonomi Makro yang akan diteliti dalam penelitian ini 

adalah tingkat inflasi. 

a. Tingkat Inflasi 

Arbitrage Pricing Theory mengemukakan bahwa return saham 

dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko. Salah satu risiko yang mempengaruhi 

perubahan pada return saham adalah perubahan tingkat inflasi yang tidak 

diantisipasi sebelumnya (unanticipated inflation) (Beatty, 1986). 

Inflasi merupakan salah satu indikasi tentang adanya ketidakstabilan 

perekonomian di Indonesia. Inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga secara 

terus-menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian dan terjadi penurunan 

nilai uang (Mukti, 2005). Kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi akan 

meningkatkan harga barang dan jasa, sehingga konsumsi akan menurun. Selain itu 
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kenaikan harga faktor produksi juga akan meningkatkan biaya modal perusahaan. 

Sehingga pengaruh dari kenaikan laju inflasi yang tidak diantisipasi tersebut akan 

menurunkan harga saham. 

Inflasi terjadi karena suatu kelompok masyarakat ingin hidup di luar 

batas kemampuan ekonominya, sehingga proses inflasi merupakan proses tarik-

menarik antar golongan masyarakat untuk memperoleh bagian dana masyarakat 

yang lebih besar daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat sendiri 

sehingga akan menimbulkan kesenjangan inflasi (inflationary gap). Tekanan dari 

golongan ini akan mengakibatkan kenaikan biaya (Samsul, 2006:208) 

Peneliti kali ini tertarik untuk melihat pengaruh tingkat inflasi terhadap 

underpricing saham yang didasarkan pada prosentase tingkat inflasi yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia 30 hari sebelum perusahaan IPO seperti yang 

dilakukan oleh Chastina dan Mukti Lestari. 

 
2.2.9 Hubungan Return On Equity terhadap Underpricing 

 
Cara penilaian kinerja perusahaan adalah dengan menggunakan rasio 

profitabilitas. Salah satu rasio profitabilitas adalah Return on Equity (ROE). 

Secara eksplisit, ROE memperhitungkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

suatu laba bagi pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin baik bagi 

para pemegang saham (Mamduh, 2009:186). Perubahan profitabilitas atau 

keuntungan perusahan akan mempengaruhi harga saham dipasar. Tingginya 

profitabilitas perusahaan akan menarik investor menanamkan investasinya ke 

perusahaan tersebut. Kenaikan harga saham dipasar dipicu oleh tingginya minat 
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investor terhadap permintaan saham pada perusahaan tersebut (Brigham dan 

Houston, 2001) 

Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian 

IPO, sehingga mengurangi tingkat underpricing (Kim et al., 1993 dalam Chastina 

dan Martani, 2005). IPO saham dari emiten dengan rasio ROE yang baik akan 

menciptakan sentiment positif bagi investor dalam membeli saham perusahaan 

tersebut, sehingga pelaksanaan IPO diharapkan berhasil. Hal ini menyebabkan 

emiten dan underwriter cenderung untuk tidak menentukan harga penawaran 

perdana yang jauh lebih rendah dibawah harga sewajarnya atau dengan kata lain 

menurunkan besarnya underpricing. 

 
2.2.10 Hubungan Financial Leverage terhadap Underpricing 

DER merupakan salah satu rasio untuk melihat financial leverage, 

yaitu cara yang dapat digunakan untuk menilai banyaknya hutang yang digunakan 

oleh perusahaan. DER menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

membelanjakan kebutuhannya dengan hutang (Mamduh, 2009:211).  

Semakin besar DER mencerminkan resiko perusahaan yang relatif 

tinggi, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang 

memiliki nilai DER yang tinggi. Dengan demikian semakin tinggi DER maka 

semakin besar pula tingkat underpricingnya (Ang,1997) dalam (Daljono,2000). 

Financial Leverage menunjukkan resiko suatu perusahaan, sehingga berdampak 

pada ketidak pastian harga saham. Kim et al (1993) dalam (Ardiansyah, 2003) 

IPO saham dari emiten dengan rasio DER yang tinggi akan 

menciptakan sentiment negatif bagi investor dalam membeli saham perusahaan 
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tersebut. Oleh karena itu, emiten dan underwriter cenderung menentukan harga 

penawaran perdana yang relatif lebih rendah dibawah harga sewajarnya, atau 

dengan kata lain meningkatkan besarnya underpricing. 

 
2.2.11 Hubungan Tingkat Inflasi terhadap Underpricing 

 
Inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam 

sesuatu perekonomian dan terjadi penurunan nilai uang. Penurunan nilai uang ini 

misalkan, yang dulunya uang Rp 100.000,- sangat bernilai dengan bisa dibelikan 

barang banyak. Sekarang Rp 100.000,- nilainya berkurang dengan kenaikan 

harga-harga. 

Inflasi dapat berpengaruh positif maupun negatif tergantung pada 

derajat inflasi itu sendiri, inflasi yang berlebihan akan merugikan negara secara 

keseluruhan, yaitu dapat membuat banyak perusahaan akan mengalami 

kebangkrutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi yang tinggi akan 

menjatuhkan harga saham di pasar (Samsul, 2006:201). 

Kenaikan laju inflasi yang tidak terantisipasi akan meningkatkan harga 

barang dan jasa, sehingga konsumsi akan menurun, selain itu kenaikan harga 

faktor produksi juga akan meningkatkan biaya modal perusahaan, sehingga laju 

inflasi yang tidak terkendali akan menurunkan nilai dari perusahaan termasuk laba 

perusahaan. Turunnya laba perusahaan akan menurunkan minat investor untuk 

membeli saham pada saat IPO. Oleh karena itu kenaikan inflasi akan menurunkan 

harga saham sehingga berpengaruh terhadap tingginya underpricing (Samsul, 

2006:201). 
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2.2.12 Hubungan Reputasi KAP terhadap Underpricing 

 
Laporan keuangan yang diserahkan oleh perusahaan yang akan 

melakukan IPO ke BAPEPAM harus laporan keuangan yang telah diaudit oleh 

auditor independen untuk memberikan keyakinan khususnya pada potential 

investor mengenai kebenaran laporan keuangan tersebut. 

Penggunaan adviser yang profesional (auditor dan underwriter yang 

mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap 

kualitas perusahaan emiten. Dengan memakai adviser yang profesional dan 

berkualitas, akan mengurangi kesempatan emiten untuk berlaku curang dalam 

menyajikan informasi yang tidak akurat ke pasar. Sehingga, perusahaan yang 

melakukan IPO akan memilih KAP yang memiliki reputasi yang baik. (Holland 

dan Harton, 1993) dalam (Daljono, 2000). 

Auditor yang bereputasi tinggi mempunyai komitmen yang lebih besar 

dalam mempertahankan kualitas auditnya sehingga laporan perusahaan yang 

diperiksa memberikan keyakinan yang lebih besar kepada investor akan kualitas 

informasi yang disajikan dalam prospektus dan laporan keuangan perusahaan 

(Helen, 2005). Hasil penelitian Balvers at al (1998) dalam Rosyati dan Arifin 

(2002) menunjukkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap underpricing. 
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2.2.13 Hubungan Reputasi Underwriter terhadap Underpricing 

 
Suatu perusahaan yang memutuskan untuk IPO akan menggunakan 

jasa perusahaan sekuritas yang bertindak sebagai underwriter atau penjamin 

emisi. Underwriter memegang peranan penting dalam penentuan harga saham 

pada penawaran perdana (IPO). Sebelum penempatan saham, underwriter 

membantu perusahaan untuk menyusun prospektus kemudian memberikan 

penilaian yang sesuai untuk penetapan harga saham di pasar perdana. Model 

Baron (1982) dalam Daljono (2000) menyatakan bahwa karena keterbatasan 

informasi emiten mengenai kondisi pasar modal, akan semakin besar 

ketidakpastian IPO. Underwriter yang berpengalaman dan bereputasi baik akan 

dapat mengorganisir IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang 

lebih baik kepada emiten karena lebih mengetahui kondisi pasar yang terjadi. Jadi, 

semakin berreputasi penjamin emisi perusahaan ketika melakukan IPO, akan 

semakin kecil underpricing saham yang dialami perusahaan. (Helen, 2005). 

Imam Ghozali dan Mudrik Al Mansur (2002) membuktikan bahwa 

reputasi penjamin emisi signifikan mempengaruhi fenomena underpricing dengan 

arah koefisien korelasi negatif. Berarti semakin bagus reputasi penjamin emisi 

maka tingkat underpricing akan semakin kecil. 

 
2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

 
Variabel-variabel yang diduga mempengaruhi underpricing antara lain 

informasi keuangan yang diproksikan dengan return on equity (ROE) dan 

financial leverage, informasi non keuangan yang diproksikan dengan reputasi 
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KAP dan reputasi underwriter, serta informasi ekonomi makro yang diproksikan 

dengan tingkat inflasi. 

Skematis kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

Gambar 2.1 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
2.4 HIPOTESIS 

 
Hipotesis adalah perumusan jawaban sementara terhadap suatu 

masalah yang akan diteliti dan diuji dengan pembuktian dan kebenaran 

berdasarkan fakta. 

a. H1 : Return On Equity berpengaruh terhadap underpricing 

b. H2 : Financial Leverage berpengaruh terhadap underpricing 

c. H3 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap underpricing 

d. H4 : Reputasi KAP berpengaruh terhadap underpricing 

e. H5 : Reputasi Underwriter berpengaruh terhadap underpricing 

Informasi Keuangan : 
- Profitabilitas (Return On Equity) 
- Financial Leverage (DER) 

Informasi Non-Keuangan : 
- Reputasi KAP 
- Reputasi Underwriter 

Ekonomi Makro 
- Inflasi 

 
 

Underpricing Saham 




