
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penerbitan saham di pasar modal adalah salah satu cara perusahaan untuk 

mencari dana eksternal guna ekspansi ataupun operasi perusahaan karena saham 

dipercaya sebagai instrumen keuangan yang bisa memberikan keuntungan besar 

(Iqra’, 2011:11). Iqra’ berpendapat, bahwaperdagangan saham di Bursa dapat 

dimanfaatkan untuk berinvestasi membeli sejumlah efekdengan harapan akan 

mendapat keuntungan yang disebut return (Iqra’, 2011:13).   

Kegiatan perusahaan menjual sahamnya di pasar modal diawali dengan 

penjualan dengan harga penawaran di pasar perdana yang disebut dengan Initial 

Public Offering (IPO)atau penawaran umum perdana. Transaksi secara perdana 

atau IPO dilakukan oleh emiten (perusahaan yang akango public) yang terjadi di 

pasar perdana dengan tujuan untuk memperoleh dana sesuai dengan harga saham 

yang ditawarkan, kemudian saham ditawarkan di pasar yang sesungguhnya yaitu 

pasar modal atau Bursa Efek. Hal tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan 

perdagangan saham yang sudah ada di tangan Investor.Menurut Umi Murtini, 

Pihak-pihak terkait dan punya kepentingan langsung dengan adanya IPO antara 

lain calon Emiten, Investor, Underwriter, Notaris, Konsultan hukum, Appricer 

(Umi Murtini, 2015:140). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten adalah 

perusahaan yang memperoleh dana dari pasar modal, baik dengan menerbitkan 

saham ataupun obligasi dan menjualnya secara umum kepada 
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masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berdasarkan tata-cara 

yang diatur oleh UU Pasar modal (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Hal lain yang penting untuk dibahas serta berkaitan dengan fenomena 

underpricing adalah melihat dari segi reputasi Auditor, reputasi Underwriter dan 

ukuran perusahaan. Tiga hal tersebut dijadikan sebagai variabel independen dalam 

penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut 

memiliki pengaruh terhadap underpricing saham pada perusahaan emiten atau 

tidak. Auditor adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertanggung jawab 

mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan hasil akhir berupa opini auditor 

yang objektif. Sanyoto berpendapat, bahwa seorang auditor tidak harus Akuntan  

namun sepanjang menyangkut mengenai audit laporan keuangan, maka yang 

berhak memberikan opini adalah auditor yang telah lulus dari fakultas ekonomi 

jurusan akuntansi, mempunyai register Negara akuntan, dan lulus ujian sertifikasi 

Akuntan publik (Sanyoto, 2007:86). Laporan keuangan perusahaan yang telah 

diaudit dan hasil audit atau opini auditor adalah salah satu persyaratan yang harus 

disajikan oleh perusahaan dalam prospektus perusahaan di Bursa Efek Indonesia. 

Menurut informasi yang diperoleh dari website IDX, bahwa perusahaan yang go 

public saja yang dapat mempublikasikan laporan keuangannya di BEI. Salah satu 

syarat perusahaan go public adalah laporan keuangan perusahaan tersebut harus 

telah lolos uji audit dengan mendapatkan opini audit wajar tanpa pengecualian 

(Lailatul, 2011:969). 

Keuntungan going public atau biasa disebut go public menurut panduan 

perusahaan go public pada website IDX adalah: 1) memperoleh sumber 
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pendanaan baru, artinya dana tersebut untuk pengembangan, baik untuk 

penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi perusahaan. Kendala pendanaan 

tersebut akan terselesaikan dengan menjadi perusahaan pubik; 2) memberikan 

keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha, artinya perusahaan akan 

mendapatkan banyak keuntungan untuk pengembangan di masa mendatang 

melalui penjualan saham kepada publik; 3) melakukan merger atau akuisisi 

perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru, artinya 

pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan salah satu cara 

yang diminati untuk mempercepat pengembangan skala usaha perusahaan; 4) 

peningkatan kemampuan going concern, artinya perusahaan akan lebih baik 

dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya jika menjadi perusahaan publik 

dibanding jika menjadi perusahaan tertutup; 5) meningkatkan citra perusahaan, 

artinya bahwa dengan menjadi perusahaan publik maka perusahaan akan lebih 

mudah mendapatkan perhatian media dan komunitas keuangan dibanding masih 

menjadi perusahaan tertutup, hal tersebut berpengaruh pada kemudahan dalam 

meningkatkan citra perusahaan karena mendapat publikasi secara cuma-cuma; 6) 

meningkatkan nilai perusahaan, artinya bahwa setiap kinerja operasional dan 

kinerja keuangan umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham yang 

diperdagangkan, pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara 

keseluruhan. 

Underpricing juga dapat diukur dari reputasi Auditornya. Reputasi 

seorang auditor sangat berperan penting karena auditor yang bereputasi baik akan 

mencerminkan kinerja yang baik pada akhirnya akan memberikan opini sesuai 
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atas gambaran laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan. Sebaliknya, jika 

reputasi auditor buruk maka akan berdampak pada kegiatan audit dan pemberian 

opini. Kemungkinan besar opini yang diberikan tidak sesuai dengan hasil laporan 

keuangan yang dibuat perusahaan.Seorang auditor juga bisa mempertaruhkan 

tingkat independensinya terhadap klien yang diauditnya atas dasar alasan 

kepentingan pribadi, klien ataupun keduanya. 

Variabel independen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ukuran perusahaan. Underpricing juga dapat ditentukan oleh ukuran perusahaan. 

Hal tersebut mencerminkan bahwa perusahaan dengan ukuran besar akan lebih 

familiar atau dikenal oleh masyarakat, maka masyarakat akan lebih percaya untuk 

menginvestasikan dananya ke perusahaan tersebut. Jika ukuran perusahaan 

tersebut relatif kecil, biasanya masyarakat belum seberapa mengenal perusahaan 

tersebut dan mengerti track record perusahaan tersebut. Maka,investor 

akanberpikir ulang untuk menginvestasikan dananya karena faktor ketidak 

percayaan terhadap perusahaan yang berukuran kecil. 

Selain kedua hal tersebut tingkat underpricing juga dapat ditentukan oleh 

reputasi Underwriter. Underwriter adalah orang yang diberikan tanggung jawab 

oleh perusahaan atau calon emiten untuk menentukan harga pasar saham perdana 

pada saat penawaran pertama di pasar perdana. Tentu saja itu sangat berpengaruh 

terhadap perusahaan, apakah perusahaan akan mengalami underpricing atau 

overpricing. Menurut Umi Murtini, bahwa underwriter sebagai penjamin baik 

bagi calon emiten maupun calon investor, maka underwriter harus benar-benar 

professional (Umi Murtini, 2015:137). Menurut Mega dan Iriani, bahwa 
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Underwriter memiliki ilmu yang lebih luas tentang penjualan saham perdana dan 

harga pasar saham perdana dibanding dengan calon emiten (Mega dan Iriani, 

2015:175). Maka dari itu perusahaan memberikan kepercayaan penuh agar 

nantinya underwriter dapat tepat menentukan harga pasar saham. Kepercayaan 

yang diberikan oleh calon emiten kepada underwriter juga harus didukung dengan 

pengetahuan pribadi mengenai harga saham pada saat itu. Hal tersebut dilakukan 

agar perusahaan tidak mengalami underpricicng saham. Menurut Ratnasari dan 

Hudiwinarsih, bahwa banyaknya pengalaman dan dana jaminan underwriter 

menjadi salah satu kriteria penilai reputasi underwriter (Ratnasari dan 

Hudiwinarsih, 2013:87).  

Alasan mengapa penelitian ini diangkat lagi berdasarkan penelitian-

penelitian sejenis yang sebelumnya adalah karena masih banyak research gap 

yang terjadi diantara penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan utnuk 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi underpricing saham 

pada perusahaan yang melakukan IPO ini. Berbagai penelitian tersebut diukur dari 

berdasarkan financial maupun non-financial. Dalam penelitian ini menggunakan 

dasar-dasar non-financial sebagai variabel independennya, yaitu reputasi auditor, 

reputasi underwriter, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini pun menggunakan 

batasan periode selama lima tahun yaitu antara tahun 2011-2015 yang membuat 

data lebih terdistribusi dengan baik. Alasan memilih reputasi auditor, reputasi 

underwriter, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen untuk diteliti 

adalah karena variabel tersebut merupakan hal awal yang harus difikirkan oleh 

emiten atau calon perusahaan yang akango public untuk memutuskan menjual 
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saham ke Bursa Efek guna mendapatkan dana eksternal dari investor dan 

keuntungan lainnya.  

Kinerja perusahaan sebelum IPO menjadi tolok ukur investor untuk 

mengetahui perkembangan kinerja perusahaan berikutnya setelah IPO. Investor 

berharap kinerja perusahaan dapat dipertahankan dan akan lebih meningkat 

setelah melakukan IPO. Permasalahan yang dihadapi perusahaan ketika 

melakukan penawaran saham perdana di pasar modal adalah penentuan besarnya 

harga penawaran perdana. 

Fenomena underpricing menjadi tema dalam penelitian ini. Beberapa 

hasil penelitian menyebutkan fenomena underpricing sering terjadi pada 

perusahaan yang melakukan IPO. Semakin lama perusahaan telah berdiri, maka 

semakin baik pula perusahaan tersebut memberikan informasi kepada calon 

investor, sehingga ketika perusahaan melakukan go public maka peluang 

underpricing yang terjadi akan semakin kecil (Lutfianto, 2013:366). Menurut 

Indita dan Pujiharto, bahwa underpricing adalah harga saham pada saat 

penawaran perdana di pasar perdana lebih kecil dibanding perdagangan saham di 

hari pertama di pasar sekunder (Indita dan Pujiharto, 2013:1). Sehingga 

perusahaan menerima penegembalian atau return yang lebih kecil dibanding jika 

perusahaan memasang harga saham yang cukup tinggi pada saat penawaran 

perdananya. 

Fenomena underpricing terjadi karena adanya beberapa faktor, yang 

pertama underpricing memang sengaja dilakukan untuk menarik investor di pasar 

perdana, selain itu untuk memberikan keuntungan kepada underwriter, dan faktor 
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selanjutnya adalah karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi bisa 

terjadi antara emiten (perusahaan) dan penjamin emisi (underwriter), maupun 

antar Investor.Penelitian tentang tingkat underpricing suatu saham dihubungkan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dinilai sebagai hal yang menarik 

untuk diteliti. 

Masih banyak perusahaan yang mengalami underpricing meskipun 

sebenarnya telah banyak penelitian sejenis yang membahas tentang faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhi fenomena underpricing itu sendiri. Berdasarkan 

olahan data yang didapat dari Bursa Efek Indonesia, berikut ini adalah data 

perusahaan yang melakukan IPO dan mengalami underpricing pada tahun 2011 

hingga 2015: 

 

Tabel 1.1 

DATA PERUSAHAAN IPO 

TAHUN IPO UNDERPRICING OVERPRICING TETAP 

2011 25 13 12 - 

2012 22 19 3 - 

2013 30 16 13 1 

2014 23 15 8 - 

2015 16 12 4 - 

TOTAL 116 76 39 1 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Data tersebut menunjukan bahwa perusahaan yang melakukan IPO pada 

tahun 2011 hingga 2015 berjumlah 116 perusahaan. Berdasarkan 116 perusahaan 

yang melakukan IPO, terdapat 76 perusahaan mengalami underpricing, 39 

perusahaan mengalami overpricing, dan 1 perusahaan tidak mengalami keduanya 
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alias tetap. Salah satu contoh perusahaan yang mengalami underpricing yaitu PT 

Wismilak Inti Makmur Tbk (PT. WIIM), yang IPO pada tangal 18 November 

2012 dengan harga penawaran Rp650 dan harga penutupan Rp760. Harga 

penawaran PT. WIIM lebih rendah dari harga penutupannya dengan selisih harga 

Rp110, hal tersebut diartikan bahwa PT. WIIM mengalami underpricing. Jika PT 

WIIM memasang harga penawaran lebih tinggi dari Rp650, maka kemungkinan 

underpricing bisa diminimalkan. 

Berbagai penelitian telah memberikan hasil yang berbeda, hal tersebut 

dapat dinyatakan bahwa adanya ketidak-konsistenan hasil penelitian sehingga 

menimbulkan research gap dan masih perlu dilakukan penelitian kembali untuk 

menguji faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing. Penelitian (Umi Murtini, 

2015) menerangkan hasil bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif 

terhadap underpricing, sementara hasil tersebut inkonsisten dengan penelitian 

(Shoviya, 2013) yang menerangkan bahwa reputasi underwriter tidak berpengaruh 

terhadap underpricing. Hasil lain berdasarkan penelitian (Indita AR dan Pujiharto, 

2013) bahwa reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap underpricing hal 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian (Shoviya, 2013) memberikan hasil 

bahwa reputasi Auditor berpengaruh signifikan terhadap underpricing. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang sejenis tertarik untuk diteliti 

lagi lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

underpricing saham, khususnya pada perusahaan yang melakukan penawaran 

umum perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode waktu penelitian 

yang digunakan adalah tahun 2011-2015.Sesuai dengan latar belakang yang telah 
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dikemukakan, maka judul penelitian ini adalah ”Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Underpricing pada Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) Periode Tahun 2011-2015”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi tingkat underpricing terdiri dari: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO? 

2. Apakah reputasi Underwritter berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

pada perusahaan yang melakukan IPO?  

3. Apakah reputasi Auditor berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO  

2. Mengetahui pengaruh reputasi Underwriter terhadap tingkat underpricing 

pada perusahaan yang melakukan IPO 

3. Mengetahui pengaruh reputasi Auditor terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat penelitian bagi penulis 

Bermanfaat dalam menambah ilmu dan pengetahuan secara teori dan praktik 

mengenai pasar modal, saham, dan underpricing.Sehingga dapat bermanfaat 

untuk perkembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat penelitian bagi Perusahaan emitmen 

Bermanfaat apabila perusahaan akan melakukan IPO dan ingin mendapatkan 

return yang maksimal karena dalam penelitian dibahas mengenai faktor-

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap underpricing saham pada 

penawaran perdana saham. 

3. Manfaat bagi calon Investor 

Bermanfaat sebagai dasar keputusan investasi pada perusahaan yang 

melakukan IPO berdasarkan tiga hal yaitu reputasi Auditor, reputasi 

underwriter, dan ukuran perusahaan. 

4. Manfaat bagi Mahasiswa dan pihak Akademis 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai acuan 

serta sumber referensi untuk melakukan perkembangan penelitian serupa di 

masa yang akan datang. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan 

teori.Selain itu tinjauan pustaka juga berisi penelitian terdahulu 

untuk menjadi dasar acuan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian yang menjelaskan 

teori-teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Selain itu bab ini juga menguraikan tentang variabel 

yang digunakan dalam penelitian, metode pengambilan sample, 

definisi operasional, batasan penelitian, jenis data yang digunakan 

beserta sumber dan teknik pengumpulannya, serta teknik analisa data 

yang digunakan.  

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang gambaran subyek penelitian ini dan 

menguraikan hasil-hasil pengujian yang telah dilakukan.Mulai dari 

uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier 
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berganda dan uji hipotesis. Pada bab ini pula hasil pengujian tersebut 

dibahas secara rinci 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang pembahasan hasil secara singkat, 

memenguraikan keterbatasan penelitian dan saran bagi pembacany 


