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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang 

mengambil topik mengenai “Underpricing pada saham perdana” antara lain 

penelitian : 

1. Dominique Razafindrambinina dan Tiffany Kwan. 2013. “The Influence 

of Underwriter and Auditor Reputations on IPO Underpricing”. 

 

Penelitian ini mengambil topik mengenai pengaruh underwriter dan 

reputasi auditor terhadap underpricing pada saat IPO. Tujuan dari penelitian 

ini untuk menginvestigasi dan mengukur pengaruh underwiter dan reputasi 

auditor terhadap harga saham yang mengalami underpricing. Variabel bebas 

yang digunakan di dalam penelitian ini adalah underwriter, reputasi auditor, 

return on assets (ROA), asset turnover, current ratio dan deb to equity ratio 

(DER). Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang melakukan initial 

public offering di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004-2009. Alat analisis 

yang digunakan adalah uji regresi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa hanya variabel underwriter dan reputasi auditor yang berpengaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap underpricing. Sedangkan variabel 

lainnya tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing. 
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Persamaan penelitian Razafindrambinina dan Kwan (2013) dengan penelitian 

ini : 

a) Sama-sama menggunakan variabel underwriter sebagai salah satu variabel 

independen. 

b) Sama-sama menggunakan uji regresi 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Razafindrambinina dan Kwan 

(2013) dengan penelitian ini : 

a) Razafindrambinina dan Kwan (2013) menggunakan initial return sebagai 

variabel dependen. 

b) Peneliti tidak menggunakan variabel reputasi auditor, ROA, assets 

turnover, current ratio¸ dan debt to equity ratio (DER) sebagai salah satu 

variabel independen seperti yang digunakan oleh Razafindrambinina dan 

Kwan (2013). 

c) Tahun penelitian yang digunakan oleh Razafindrambinina dan Kwan 

(2013) dimulai dari tahun 2004-2009, sedangkan di dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan tahun penelitian dari tahun 2009-2013. 

d) Razafindrambinina dan Kwan (2013) tidak menggunakan uji asumsi klasik 

seperti yang dilakukan di dalam penelitian ini. 
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2. Imang Dapit Pamungkas. 2013. “Pengaruh Pengukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Financial Leverage, Persentase Penawaran Saham, Umur 

Perusahaan, Reputasi Penjamin, Reputasi Auditor Terhadap Initial 

Return.” 

 

Penelitian ini mengambil topik tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

ROE, financial leverage, persentase penawaran saham, umur perusahaan, 

reputasi penjamin, reputasi auditor, terhadap initial return. Tujuan dari 

penelitian ini untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, ROE, financial 

leverage, persentase penawaran saham, umur perusahaan, reputasi penjamin, 

reputasi auditor, terhadap initial return. Sample yang diambil menggunakan 

metode purposive judgment sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan teknik dokumentasi perusahaan yang melakukan IPO periode 

2007-2010 diperoleh dari situs resmi Indonesian Stock Exchange. Sample 

yang digunakan adalah 55 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang melakukan initial public offering (IPO) selama tahun 

2008-2010. Alat analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan regresi 

berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan, 

ROE, dan umur perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap initial 

return. Namun, tidak ada pengaruh yang signifikan antara leverage, reputasi 

auditor, reputasi underwriter terhadap intial return. 
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Persamaan penelitian Imang Dapit Pamungkas (2013) dengan penelitian ini: 

a) Sama-sama menggunakan variabel ukuran perusahaan, financial leverage, 

umur perusahaan, dan reputasi underwriter sebagai variabel independen. 

b) Pengambilan sample menggunakan metode purposive judgment sampling 

dan menggunakan alat analisis regresi berganda. 

Perbedaan penelitian Imang Dapit Pamungkas (2013) dengan penelitian ini : 

a) Peneliti tidak menggunakan variabel persentase penawaran saham, dan 

reputasi auditor sebagai variabel independen seperti di dalam penelitian 

Imang Dapit Pamungkas (2013). 

b) Imang Dapit Pamungkas  (2013) tidak menggunakan return on investment 

sebagai variabel independen. 

c) Variabel dependen yang digunakan di dalam penelitian Imang Dapit 

Pamungkas (2013) adalah initial return, sedangkan di dalam penlitian ini 

peneliti menggunakan underpricing sebagai variabel dependen. 

d) Tahun penelitian yang digunakan oleh Imang Dapit Pamungkas adalah 

dari tahun 2007-2010, sedangkan tahun yang digunakan oleh peneliti dari 

tahun 2009-2013. 

e) Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji asumsi klasik, 

sedangkan di dalam penelitian Imang Dapit Pamungkas tidak 

menggunakan uji asumsi klasik untuk menguji variabel bebas yang akan 

digunakan. 
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3. Asih Yuli Astuti dan Syahyunan. 2013. “Pengaruh Variabel Keuangan dan 

Non Keuangan Terhadap Underpricing Pada Saham Perusahaan yang 

Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia” 

 

Penelitian ini mengambil topik mengenai pengaruh variabel keuangan 

dan non keuangan terhadap underpricing pada saham perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui dan menganalisis efek variabel 

keuangan yang terdiri dari ROA, DER, ukuran perusahaan, EPS, proceeds, 

umur perusahaan, dan variabel non keuangan yang terdiri dari reputasi 

underwriter, reputasi auditor, inflasi, dan pengaruh tingkat suku bunga 

terhadap underpricing. Sample yang digunakan sebanyak 67 perusahaan yang 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Januari 2007 sampai 

dengan Juni 2012. Alat analisi yang digunakan adalah analisis deskriptif, 

multiple linear regression analysis, dan uji asumsi klasik. Hasil dari penelitian 

ini adalah hanya variabel reputasi underwriter yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap underpricing, sedangkan variabel lainnya tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap underpricing. 

Persamaan penelitian Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) dengan 

penelitian ini: 

a) Sama-sama menggunakan underpricing sebagai variabel dependen. 

b) Sama-sama menggunakan ukuran perusahaan, EPS, umur perusahaan, dan 

reputasi underwriter sebagai salah satu variabel independen. 

c) Sama-sama menggunakan analisis regresi berganda dan uji asumsi klasik. 
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Perbedaan penelitian Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) dengan 

penelitian ini: 

a) Peneliti tidak menggunakan debt to equity ratio (DER), proceeds, reputasi 

auditor, inflasi, dan tingkat suku bunga sebagai salah satu variabel 

independen seperti yang digunakan di dalam penelitian Asih Yuli Astuti 

dan Syahyunan (2013). 

b) Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) tidak menggunakan return on 

investment (ROI) sebagai salah satu variabel independen. 

c) Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) menggunakan variabel 

independen yang di kelompokkan di dalam variabel non keuangan dan 

variabel keuangan, sedangkan peneliti di dalam penelitian ini tidak 

melakukan pengelompokan variabel independen. 

d) Tahun penelitian yang digunakan oleh Asih Yuli Astuti dan Syahyunan 

adalah dari tahun 2007-2012, sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tahun penelitian dari tahun 2009-2013. 

 

4. Zirman dan Edfan Darlis. 2013. “Pengaruh Informasi Akuntansi dan Non 

Akuntansi Terhadap Kecenderungan Underpricing Pada Perusahaan yang 

Melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia”. 

 

Zirman dan Edfan Darlis (2013) mengambil topik mengenai pengaruh 

informasi akuntansi dan non akuntansi terhadap kecenderungan underpricing. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari informasi akuntansi dan 

non akuntansi yang mempengaruhi underpricing. Metode pengambilan sample 

menggunakan teknik purposive sampling dengan menggunakan sample 36 

perusahaan yang melaksanakan IPO di Bursa Efek Indonesia antara tahun 
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2006-2008. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik 

deskriptif, uji normalitas data, uji asumsi klasik dan analisis berganda. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa ROA, financial leverage, ukuran 

perusahaan, reputasi auditor,dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

underpricing. Hanya variabel reputasi underwriter yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap underpricing. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Zirman dan Edfan Darlis (2013) 

dengan Peneliti di dalam penelitian ini: 

a) Sama-sama menggunakan underpricing sebagai variabel dependen. 

b) Sama-sama menggunakan financial leverage, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan reputasi underwriter sebagai variabel independen. 

c) Metode pengambilan sample sama-sama menggunakan teknik purposive 

sampling dengan menggunakan alat analisis uji normalitas data, uji asumsi 

klasik dan analisis berganda. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zirman dan Edfan Darlis (2013) 

dengan Peneliti di dalam penelitian ini: 

a) Peneliti tidak menggunakan return on asset (ROA), dan reputasi auditor 

sebagai salah satu variabel independen seperti yang dilakukan oleh Zirman 

dan Edfan Darlis (2013). 

b) Zirman dan Edfan Darlis (2013) tidak menggunakan salah satu rasio 

profitabilitas return on investment (ROI) sebagai salah satu variabel 

independen. 
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c) Tahun analisis yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 

2009-2013. Sedangkan dalam penelitian Zirman dan Edfan Darlis (2013) 

menggunakan tahun penelitian dari tahun 2006 sampai tahun 2008.  

5. Sarma Uli Irawati. 2010. “Analisis Pengaruh Informasi Akuntansi 

Terhadap Initial Return Pada Perusahaan yang Melakukan Initial Publik 

Offering”. 

 

Penelitian ini mengambil topik mengenai analisis pengaruh informasi 

akuntansi dan non akuntansi terhadap initial return pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian 

ini bertujuan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor informasi 

akuntansi dan non akuntansi yang diperkirakan mempengaruhi initial return 

pada saat Initial Public Offering (IPO). Sample yang digunakan adalah 42 

perusahaan pada penawaran saham IPO di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2002-2008. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi. 

Variabel independen yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok besar 

yaitu variabel informasi akuntansi yang terdiri dari size, ROI, EPS, dan 

financial leverage. Sedangkan variabel informasi non akuntansi terdiri dari 

reputasi auditor, reputasi underwriter, dan jenis industri. Hasil dari penelitian 

ini membuktikan bahwa hanya variabel informasi akuntansi saja yang 

berpengaruh signifikan terhadap initial return. Sedangkan reputasi auditor¸ 

reputasi underwriter, dan jenis industri tidak memiliki pengaruh terhadap 

initial return. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2010) dengan 

Peneliti: 
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a) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sama-sama 

menggunakan ukuran perusahaan, return on investment (ROI), dan 

earning per share (EPS), financial leverage, reputasi underwriter. 

b) Sama-sama menggunakan analisis regresi berganda sebagai alat pengujian. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2010) dengan 

Peneliti: 

a) Peneliti menggunakan underpricing sebagai variabel dependen. 

Sedangkan penelitian yang digunakan oleh Sarma Uli Irawati (2010) 

menggunakan initial return sebagai variabel dependen. 

b) Peneliti tidak menggunakan reputasi auditor, dan jenis industri sebagai 

salah satu variabel independen seperti yang telah dilakukan oleh Sarma Uli 

Irawati (2010). 

c) Peneliti tidak mengelompokan variabel independen menjadi variabel 

informasi akuntansi dan variabel informasi non akuntansi seperti yang 

dilakukan dalam penelitian Sarma Uli Irawati (2010). 

d) Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dari tahun 2009-

2013. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Sarma Uli Irawati 

(2010) menggunakan tahun penelitian dari tahun 2002-2008. 
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6. Chastina Yolana dan Dwi Martani. 2005. “Variabel-Variabel yang 

Mempengaruhi Fenomena Underpricing Pada Penawaran Saham Perdana 

di BEJ Tahun 1994 – 2000”. 

 

Penelitian ini mengambil topik mengenai variabel-variabel yang 

mempengaruhi fenomena underpricing pada penawaran saham perdana di 

BEJ. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terjadi fenomena 

underpricing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1994-2001 dan untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing. Dengan 

menggunakan sample 131 perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana di BEJ pada tahun 1994-2001. Alat analisis yang digunakan adalah 

analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini berhasil menunjukkan 

bahwa fenomena underpricing terjadi di BEJ pada tahun 1994-2001, dan 

variabel nilai kurs, total aset, ROE, dan jenis industri secara signifikan 

berpengaruh terhadap underpricing. Sedangkan untuk variabel reputasi 

underwriter tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap underpricing. 

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Chastina Yolana dan Dwi Martani 

(2005) dengan penelitian ini: 

a) Sama-sama menggunakan underpricing sebagai variabel dependen. 

b) Sama-sama menggunakan variabel ukuran peusahaan, dan reputasi 

underwriter sebagai salah satu dari variabel independen. 

c) Sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. 
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Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Chastina Yolana dan Dwi Martani 

(2005) dengan penelitian ini: 

a) Peneliti tidak menggunakan variabel nilai kurs, Return on Equity (ROE), 

dan jenis industri sebagai salah satu variabel independen seperti yang telah 

dilakukan oleh Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005). 

b) Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005) tidak menggunakan variabel 

Return On Investment (ROI) sebagai salah satu variabel independen. 

c) Tahun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimulai dari tahun 

2009-2013. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Chastina 

Yolana dan Dwi Martani (2005) tahun penelitian dimulai dari tahun 1994-

2001. 

d) Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Chastina Yolana 

dan Dwi Martani (2005) dikelompokkan menjadi variabel informasi 

keuangan dan variabel non informasi keuangan. Sedangkan dalam 

penelitian ini, peneliti tidak mengelompokkan variabel independen. 

 

Berikut adalah tabel rincian hasil penelitian terdahulu yang menginformasikan 

hubungan antara variabel-variabel independen terhadap underpricing:
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Tabel 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu 

Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel 

Dependen 

Variabel 

Independen 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 
Persamaan 

Perbedaan 

Dominique 

Razafindra

mbinina 

dan Tiffany 

Kwan 

(2013) 

“The 

Influence of 

Underwriter 

and Auditor 

Reputations 

on IPO 

Underpricing” 
Initial Return 

Underwriter, 

reputasi 

auditor, ROA, 

perputaran 

aset, current 

ratio, dan 

DER 

Uji Regresi Negatif dan 

signifikan : 

Underwriter 

dan reputasi 

auditor 

Sama-sama menggunakan 

underwriter sebagai salah satu 

variabel independen, sama-

sama menggunakan uji regresi 

Peneliti tidak menggunakan initial return 

sebagai variabel dependen seperti di dalam 

penelitian Dominique Razafindrambinina dan 

Tiffany Kwan (2013), di dalam penelitian ini 

peneliti tidak mengunakan variabel ROA, 

reputasi auditor, perputaran aset, current 

ratio, dan DER, tahun penelitian yang 

digunakan Dominique Razafindrambinina 

dan Tiffany Kwan dari tahun 2004-2009 

sedangkan di dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan tahun -2013. 

Imang 

Dapit 

Pamungkas 

(2013) 

“Pengaruh 

Pengukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Financial 

Leverage, 

Persentase 

Penawaran 

Saham, Umur 

Perusahaan, 

Reputasi 

Penjamin, 

Reputasi 

Auditor 

Terhadap 

Initial Return 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

financial 

leverage, 

persentase 

penawaran 

saham, umur 

perusahaan, 

reputasi 

penjamin 

emisi, reputasi 

auditor 

Analisis 

deskriptif 

dan regresi 

berganda 

Positif dan 

signifikan: 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas 

Negatif dan 

signifikan: 

Umur 

perusahaan 

Menggunakan variabel 

Independen ukuran 

perusahaan, financial 

leverage, umur perusahaan, 

dan reputasi underwriter, 

menggunakan metode 

purposive judgent sampling, 

menggunakan alat analisis 

regresi berganda. 

Penelitian Imang Dapit Pamungkas (2013) 

menggunakan persentase penawaran saham, 

dan reputasi auditor sebagai variabel 

independen. 

Imang Dapit Pamungkas (2013) tidak 

menggunakan ROI sebagai salah satu variabel 

independen, 

Imang Dapit Pamungkas (2013) 

menggunakan variabel initial return sebagai 

variabel dependen, Tahun penelitian Imang 

Dapit Pamungkas dari tahun 2007-2012, 

Imang Dapit Pamungkas menggunakan 

analisis deskriptif, tidak menggunakan uji 

asumsi klasik.  
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Initial 

Return.” 

Asih Yuli 

Astuti dan 

Syahyunan 

(2013) 

“Pengaruh 

Variabel 

Keuangan dan 

Non 

Keuangan 

Terhadap 

Underpricing 

Pada Saham 

Perusahaan 

yang 

Melakukan 

Initial Public 

Offering di 

Bursa Efek 

Indonesia” 

Underpricing 

ROA, DER, 

ukuran 

perusahaan, 

EPS, 

proceeds, 

umur 

perusahaan, 

reputasi 

underwriter, 

reputasi 

auditor, 

inflasi, tingkat 

suku bunga 

Regresi 

berganda 
Negatif dan 

signifikan: 

Reputasi 

underwriter 

Menggunakan underpricing 

sebagai variabel dependen. 

Sama-sama menggunakan 

ukuran perusahaan, EPS, umur 

perusahaan, dan reputasi 

underwriter sebagai salah satu 

variabel independen. 

Menggunakan analisis regresi 

berganda dan uji asumsi 

klasik. 

Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) 

Menggunakan DER, proceeds, reputasi 

auditor, inflasi, dan tingkat suku bunga 

sebagai salah satu variabel independen. 

Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) tidak 

menggunakan variabel ROI sebagai salah satu 

variabel independen. 

Asih Yuli Astuti dan Syahyunan 

mengelompokkan variabel 

independensebagai variabel non keuangan 

dan variabel keuangan. 

Tahun peneiitian yang digunakan oleh Asi 

Yuli Astuti dan Syahyunan (2013) dari tahun 

2007-2012 

 

Zirman dan 

Edfan 

Darlis 

(2013) 

“Pengaruh 

Informasi 

Akuntansi dan 

Non Akuntansi 

Terhadap 

Kecenderunga

n 

Underpricing 

pada 

Perusahaan 

yang 

Melakukan 

Initial Public 

Offering di 

Bursa Efek 

Indonesia” 

Underpricing 

ROA, financial 

leverage, 

ukuran 

perusahaan, 

reputasi 

auditor, 

reputasi 

underwriter, 

umur 

perusahaan 

Analisis 

deskriptif, 

uji asumsi 

klasik, dan 

analisis 

berganda 

Negatif dan 

signifikan: 

Reputasi 

underwriter 

Menggunakan underpricing 

sebagai variabel dependen. 

Sama-sama menggunakan 

financial leverage, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, 

dan reputasi underwriter 

sebagai variabel independen. 

Menggunakan teknik 

pengambilan sample 

purposive sampling. 

Sama-sama menggunakan uji 

asumsi klasik dan regresi 

berganda 

Zirman dan Edfan Darlis (2013) 

menggunakan ROA dan reputasi auditor 

sebagai salah satu variabel independen. 

Zirman dan Edfan Darlis (2013) tidak 

menggunakan variabel ROI sebagai salah satu 

variable independen. 

Tahun analisis yang digunakan Zirman dan 

Edfan Darlis (2013 dari tahun 2006-2008. 

Zirman dan Edfan Darlis menggunakan 

analisis deskriptif.  
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Sarma Uli 

Irawati 

(2010) 

“Analisis 

Pengaruh 

Informasi 

Akuntansi 

Terhadap 

Initial Return 

Pada 

Perusahaan 

yang 

Melakukan 

Initial Publik 

Offering” 

Initial Return 

Ukuran 

perusahaan, 

ROI, EPS, 

financial 

leverage, 

reputasi 

auditor, 

reputasi 

underwriter, 

jenis industri 

Analisis 

regresi 
Negatif dan 

sinifikan: 

Ukuran 

perusahaan, 

ROI, financial 

leverage, EPS 

Menggunakan ukuran 

perusahaan, ROI, EPS, 

financial leverage, dan 

reputasi underwriter sebagai 

salah satu variabel 

independen. 

analisis regresi berganda 

sebagai alat pengujian. 

 

 

 

 

 

 

Sarma Uli Irawati (2010) menggunakan 

initial return sebagai variabel dependen. 

Sarma Uli Irawati (2010)  menggunakan 

reputasi auditor, dan jenis industri sebagai 

salah satu variabel independen. 

Sarma Uli Irawati mengelompokkan variabel 

independen menjadi variabel informasi 

akuntansi dan variabel non akuntansi. 

Tahun penelitian Sarma Uli Irawati (2010) 

dari tahun 2002-2008. 

Chastina 

Yolana dan 

Dwi 

Martani 

(2005) 

“Variabel-

Variabel Yang 

Mempengaruh

i Fenomena 

Underpricing 

Pada 

Penawaran 

Saham 

Perdana di 

BEJ Tahun 

1994 – 2000” 

Underpricing 

Nilai kurs, 

skala 

perusahaan, 

ROE, jenis 

industri, 

reputasi 

underwriter 

Analisis 

regresi 

linier 

berganda 

Positif dan 

signifikan: 

Skala 

perusahaan, 

nilai kurs, 

ROE 

Negatif dan 

signifikan: 

Jenis industri 

Sama-sama menggunakan 

underpricing sebagai variabel 

dependen. 

Sama-sama menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, 

dan reputasi underwriter 

sebagai salah satu variabel 

independen. 

Sama-sama menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005) 

menggunakan variabel nilai kurs, ROE, dan 

Jenis industri sebagai salah satu variabel 

independen. 

Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005) 

tidak menggunakan ROI sebagai salah satu 

variabel independen. 

Tahun penelitian Chastina Yolana dan Dwi 

Martani dari tahun 1994-2001. 

Chastina Yolana dan Dwi 

Martanimengelompokkan variabel 

independen menjadi variabel informasi 

keuangan dan variabel non informasi 

keuangan.  

 

Sumber : Razafindrambinina dan Kwan (2013), Imang Dapit Pamungkas (2013), Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013), Zirman 

dan Edfan Darlis (2013), Sarma Uli Irawati (2010), Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005) 
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2.2 Landasan Teori 

Landasan teori sangat penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti 

tidak akan bisa mengembangkan masalah yang mungkin terjadi jika tidak 

memiliki acuan landasan teori yang mendukungnya. Menurut Sugiyono 

(2012:52), bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai 

dasar yang kokoh, dan bukan sekedar penelitian yang coba-coba. Berikut peneliti 

akan menyampaikan beberapa teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini. 

2.2.1 Initial Public Offering (IPO)  

Menurut Black’s Law Dictionary dalam buku “Go Public dan GO Private 

di Indonesia” (Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, 2009), definisi 

IPO adalah: “A company’s first public sale of stock; the first offering of an 

issuer’s equity securities to the public through a registration statment.” 

Dengan demikian, penawaran umum tidak lain adalah kegiatan emiten 

untuk menjual efek yang dikeluarkan kepada masyarakat, yang diharapkan akan 

membeli dan dengan demikian memberikan pemasukan dana kepada emiten, baik 

untuk mengembangkan usahanya, membayar utang ataupun kegiatan lainnya 

(Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, 2009). 

Transaksi penawaran umum penjualan saham pertama kalinya terjadi di 

pasar perdana (primary market). Kegiatan yang dilakukan dalam rangka 

penawaran umum penjualan saham perdana disebut IPO (initial public offering). 

Harga efek yang ditawarkan pada saat pasar perdana tersebut dinamakan harga 

perdana. Masa penawaran efek pada pasar perdana ini ditentukan jangka 

waktunya. Setelah selesai masa penawaran di pasar perdana, efek tersebut 
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dicatatkan (listing) di Bursa Efek atau saham yang bersangkutan akan 

diperdagangkan secara terus-menerus dan harganya pun akan berfluktuasi. 

Transaksi jual beli efek di Bursa Efek ini disebut pasar sekunder (secondary 

market) di mana harga masing-masing efek ditentukan oleh mekanisme pasar 

yaitu kekuatan permintaan dan penawaran atas suatu efek. Undang-undang 

Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan 

penawaran umum sebagai berikut: “Penawaran umum adalah kegiatan penawaran 

efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan 

pelaksanaannya.” 

Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan 

mendapatkan banyak keuntungan (Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, 

2006:285). Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya go public adalah: 

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa 

melalui termin-termin. 

2. Proses untuk melakukan go public relatif mudah sehingga biaya untuk go 

public juga menjadi relatif murah. 

3. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan 

untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional. 

4. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki 

saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. 

5. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat, go public dapat menjadi media 

promosi yang sangat efisien dan efektif. 
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Terlepas dari berbagai keuntungan yang dapat dinikmati, terdapat pula hal-

hal yang kurang menguntungkan dari Initial Public Offering ini. Diantaranya 

adalah biaya proses, pelaksanaan, mencakup biaya untuk membayar auditor, 

penjamin emisi (underwriter), percetakan, promosi, penasehat hukum dan biaya 

sesudah Initial Public Offering. Biaya ini harus dipertimbangkan sebagai suatu hal 

yang penting. Karena biaya penawaran umum dan biaya setelah beroperasi 

sebagai perusahaan publik merupakan pengeluaran yang cukup besar. Kerugian 

lain adalah adanya kewajiban perusahaan untuk menyajikan informasi secara 

lengkap  (full disclosure) tentang segala hal yang sekiranya memiliki nilai atau 

dapat mempengaruhi penilaian calon investor. Hal ini di sisi lain akan dapat 

menguntungkan pesaing perusahaan. 

Untuk dapat menjual sahamnya di pasar modal, perusahaan harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, beberapa persyaratan 

yang harus dipenuhi sebelum diizinkan untuk menjual sahamnya di pasar modal. 

Berdasarkan keputusan terbaru Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor KEP-

00001/BEI/01-2014 menyatakan bahwa syarat bagi perusahaan untuk dapat 

menjadi perusahaan go public antara lain : 

1. Badan hukum calon perusahaan tercatat dalam bentuk Perseroan Terbatas 

(PT). 

2. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

telah menjadi efektif. 

3. Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota 

dewan komisaris, memiliki direktur tidak terafiliasi, memiliki komite audit 
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atau menyampaikan pernyataan untuk membentuk komite audit paling lambat 

6 bulan setelah tercatat, memiliki sekertaris perusahaan. 

4. Calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum yang 

diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan perusahaan. 

5. Bidang usaha baik langsung atau tidak langsung tidak dilarang oleh undang-

undang yang berlaku di Indonesia. 

6. Nilai nominal saham sekurang-kurangnya Rp 100. 

7. Khusus calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri pabrikan, 

memiliki sertifikat AMDAL dan tidak dalam masalah pencemaran lingkungan 

dan calon perusahaan tercatat yang bergerak dalam industri kehutanan harus 

memiliki sertifikat ecolabelling (ramah lingkungan). 

8. Persyaratan pencatatan awal yang berkaitan dengan hal finansial didasarkan 

pada laporan keuangan auditan terakhir sebelum mengajukan permohonan 

pencatatan. 

Calon perusahaan tercatat akan dicatatkan untuk pertama kalinya di Papan Utama 

atau di Papan Pengembangan apabila memenuhi persyaratan berikut : 

A. Papan Utama 

1) Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. 

2) Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan 

kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal 

36 bulan berturut-turut. 

3) Laporan keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan 

laporan keuangan auditan 2 tahun buku terakhir dan laporan keuangan auditan 
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interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapatan wajar tanpa pengecualian 

(WTP). 

4) Berdasarkan laporan keuangan auditan terakhir memiliki aktiva berwujud 

bersih (Net Tangible Asset) minimal Rp100.000.000.000,-. 

5) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan 

pemegang saham pengendali (minority shareholders) setelah penawaran 

umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain atau bagi 

perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 hari 

bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 

saham atau 35% dari modal disetor. 

6) Jumlah pemegang saham paling sedikit 1000 pemegang saham yang memiliki 

rekening efek di anggota bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka 

jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah 

penawaran umum perdana. 

b. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka 

jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir 

selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. 

c. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka 

jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per 

bulan selama 6 bulan terakhir. 
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B. Papan Pengembangan 

1) Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham. 

2) Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan 

kegiatan operasional dalam usaha utama (core business) yang sama minimal 

12 bulan berturut-turut. 

3) Laporan keuangan auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 

bulan dan laporan keuangan auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh 

pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP). 

4) Memiliki aktiva berwujud bersih (Net Tangible Asset) minimal 

Rp5.000.000.000,-. 

5) Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan 

pemegang saham pengendali (minority shareholders) setelah penawaran 

umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain atau bagi 

perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 hari 

bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 

saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil). 

6) Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 pemegang saham yang memiliki 

rekening efek di anggota bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Bagi calon perusahaan tercatat yang melakukan penawaran umum, maka 

jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah 

penawaran umum perdana. 
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b. Bagi calon perusahaan tercatat yang berasal dari publik, maka jumlah 

pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir 

selambat-lambatnya 1 bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan. 

c. Bagi calon perusahaan tercatat yang tercatat di bursa efek lain, maka 

jumlah pemegang saham tersebut adalah dihitung berdasarkan rata-rata per 

bulan selama 6 bulan terakhir. 

7) Khusus calon perusahaan tercatat yang ingin melakukan IPO, perjanjian 

penjaminan emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh (full 

commitment). 

Berdasarkan evaluasi dan penilaian bursa, bursa menyampaikan penolakan 

atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan pencatatan selambat-

lambatnya 10 (sepuluh) hari bursa sejak bursa memperoleh dokumen dan atau 

informasi secara lengkap. Dalam proses evaluasi atas permohonan pencatatan 

tersebut, bursa akan meminta calon perusahaan tercatat melakukan presentasi 

mengenai rencana pencatatan sahamnya, dan bursa juga melakukan company visit 

ke calon perusahaan tercatat. 

Menurut Mohamad Samsul (2006,70) 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 dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu : rencana go 

public, persiapan go public, pernyataan pendaftaran ke BAPEPAM (yang 

sekarang sudah menjadi OJK), penawaran umum, dan kewajiban emiten setelah 

go public. 
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Proses Penawaran Umum Dapat Dikelompokkan Menjadi Beberapa Tahap : 

1. Tahap Persiapan 

Tahapan ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses penawaran umum. Hal yang pertama kali dilakukan 

oleh calon perusahaan tercatat adalah melakukan rapat umum pemegang 

saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka 

penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, calon perusahaan 

tercatat melakukan penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal, 

antara lain : 

a. Penjamin Emisi (Underwriter) merupakan pihak yang paling banyak 

terlibat dalam membantu calon perusahaan tercatat dalam rangka 

penerbitan saham dengan menyiapkan berbagai dokumen, membantu 

membuat prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan efek. 

b. Akuntan Publik (Auditor Independen) merupakan pihak yang bertugas 

untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan 

perusahaan tercatat dan calon perusahaan tercatat. 

c. Penilai Independen yang merupakan pihak yang melakukan penilaian atas 

aktiva calon perusahaan tercatat dan memenentukan nilai wajar dari aktiva 

tersebut. 
d. Konsultan Hukum merupakan pihak yang memberikan pendapat dari segi 

hukum (legal opinion). 
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e. Notaris merupakan pihak yang membuat akta-akta perubahan anggaran 

dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan 

juga notulen-notulen rapat. 
f. Biro Administrasi Efek, bertugas untuk mengadministrasikan 

pemesanan saham dan mengadministrasikan kepemilikan saham. 
2. Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran 

Dalam tahap ini, calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen 

pendukung untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK sampai 

dengan OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif. 

3. Tahap Penawaran Saham 

Tahap ini merupakan tahap utama karena calon perusahaan tercatat 

menawarkan sahamnya kepada masyarakat (investor). Investor dapat membeli 

saham melalui agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran umum ini 

paling kurang 1 hari kerja dan paling lama 5 hari kerja. 

Tahap Due Diligence Meeting. Pada tahap ini calon emiten harus 

memilih perusahaan efek yang berperan sebagai penjamin emisi 

(underwriter) sekaligus bertugas menjembatani perusahaan dalam proses 

menjadi perusahaan publik. 

Tahap Public Expose. Agar publik mengetahui secara luas informasi 

penting soal kinerja dan prospek bisnis perusahaan yang akan go public, 

calon emiten tersebut harus melakukan roadshow ke berbagai pihak. Public 

expose dan roadshow merupakan upaya sendiri oleh emiten yang menjual 
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saham dengan nilai kapitalisasi sangat besar sehingga perlu mengundang 

calon investor. 

Tahap Book Building. Pada tahap ini, para investor yang berminat 

membeli mulai mengajukan penawaran. Pada periode ini penjamin emisi 

berperan memantau respon calon investor. Investor akan mengajukan volume 

saham yang dibutuhkan beserta kisaran harga yang diinginkan. Data-data 

pengajuan ini menjadi dasar untuk penetapan harga penawaran. Jika harga 

sudah ditetapkan, underwriter akan melanjutkannya dengan proses 

penjatahan atau pengalokasian saham sesuai penawaran atau permintaan 

publik. 

4. Tahap Pencatatan Saham Di Bursa Efek 

Setelah selesai melakukan penjualan saham di pasar perdana, 

selanjutnya saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia sampai 

perdagangan di pasar sekunder dilaksanakan selambat-lambatnya 90 hari 

sesudah dimulainya masa penawaran umum, atau 30 hari sesudah ditutupnya 

masa penawaran umum tersebut tergantung mana yang lebih dahulu. 

Berdasarkan peraturan di BEI, proses pencatatan efek dimulai dari 

pengajuan permohonan pencatatan ke bursa oleh emiten tentunya bedasarkan 

persyaratan pencatatan efek yang berlaku di BEI. Persyaratan untuk tiap efek 

berbeda, tetapi persyaratan pertama yang harus dipenuhi terlebih dahulu 

antara lain mendapat pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran 

emisi emiten. 
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5. Kewajiban Emiten Setelah Go Public 

Pemegang saham mayoritas atau pemilik lama sebagai pemegang 

saham pendiri (founding stakeholder) harus menjaga kepercayaan yang sudah 

diberikan oleh pemegang saham minoritas atau masyarakat dengan cara: 

a. Tidak melakukan tindakan yang menjatuhkan harga saham di pasar 

b. Selalu memberi informasi secepat mungkin kepada investor 

c. Tidak melakukan penipuan harga dalam transaksi internal yang 

mengandung conflict of interest, misanya transfer pricing, dan pinjaman 

tanpa bunga 

d. Menyampaikan laporan keuangan yang sudah diaudit (short from report) 

langsung ke alamat pemegang saham 

e. Menyampaikan laporan berkala yang sudah diwajibkan oleh Bursa 

f. Menyampaikan laporan secara insidentil atas suatu peristiwa yang terjadi 

dan dapat mempengaruhi harga saham di pasar 

2.2.2 Underpricing 

Underpricing adalah suatu keadaan dimana harga saham pada saat 

penawaran perdana lebih rendah dibandingkan pada saat saham tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder (Yoga, 2009). Underpricing saham juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana efek yang di jual dibawah nilai 

likuidasinya atau nilai pasar yang seharusnya diterima oleh pemegang saham. 

Fenomena underpricing tidak menguntungkan bagi perusahan yang 

melakukan go public, karena dana yang diperoleh perusahaan atau emiten tidak 

maksimal, namun di lain pihak sangat menguntungkan bagi para investor karena 
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dapat membeli saham yang jauh lebih murah dari harga pasarnya. Kebanyakan 

perusahaan menginginkan untuk meminimalkan underpricing karena terjadinya 

underpricing menyebabkan adanya transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik 

kepada investor.  

Dalam menentukan besarnya underpricing diukur dengan return saham di 

pasar perdana (initial return). Initial return adalah keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana 

(saat IPO) dengan harga jual saham yang bersangkutan di hari pertama di pasar 

sekunder (Yoga, 2009). Underpricing adalah fenomena yang umum dan sering 

terjadi di pasar modal manapun saat emiten melakukan IPO. Fenomena 

underpricing dikarenakan adanya mispriced di pasar perdana sebagai akibat 

adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak underwriter dengan pihak 

perusahaan. Dalam literatur keuangan masalah tersebut disebut adanya asymetri 

informasi. 

Teori-teori yang menjelaskan fenomena underpricing dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

a. Asimetri Informasi 

Emiten, underwriter (penjamin emisi), masyarakat pemodal adalah 

pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran perdana pada saat terjadinya 

underpricing karena adanya asimetri informasi yang menjelaskan perbedaan 

informasi. Daljono (2000) menganggap underwriter memiliki informasi lebih 

mengenai pasar modal, sedangkan emiten tidak memiliki informasi mengenai 

pasar modal. Oleh karena itu, underwriter memanfaatkan informasi yang 
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dimiliki untuk membuat harga kesepakatan 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. Semakin besar ketidakpastian emiten tentang 

kewajaran harga sahamnya, maka lebih besar permintaan terhadap jasa 

underwriter dalam menetapkan harga. Sehingga underwriter menawarkan 

harga penawaran sahamnya di bawah harga ekuilibrium. Oleh karena itu akan 

menyebabkan tingkat underpricing semakin tinggi.  

b. Signalling Hyphothesis 

Dalam konteks ini underpricing merupakan suatu fenomena 

ekuilibrium yang berfungsi sebagai sinyal kepada para investor bahwa kondisi 

perusahaan cukup baik atau mempunyai prospek yang bagus (Ernyan dan 

Suad Husnan, 2002). Perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan 

memberikan sinyal kepada pasar, dengan demikian diharapkan pasar dapat 

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dengan perusahaan yang 

berkualitas buruk. Oleh karena itu, issuer dan underwriter dengan sengaja 

akan memberikan sinyal kepada pasar. Underpricing beserta sinyal yang lain 

(reputasi underwriter, reputasi aditor, umur perusahaan, financial leverage, 

return on asset) merupakan sinyal positif yang berusaha diberikan oleh issuer 

guna menunjukkan kualitas perusahaan pada saat IPO. 
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c. Litigation Risk 

Mengutip Regulation Hyphothesis menjelaskan bahwa peraturan 

pemerintah yang diberlakukan dimaksudkan untuk mengurangi asimetri 

informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar termasuk para calon 

pemodal (Ernyan dan Suad Husnan, 2002). 

Underpricing dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟𝑝𝑟𝑖𝑐𝑖𝑛𝑔 ∶
𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔  𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒  − 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑂𝑓𝑓𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
𝑥100% ................... (1) 

Keterangan : 

Closing Price  = Harga penutupan saham di pasar sekunder 

Offering Price  = Harga penawaran umum  

 

2.2.3 Underwriter 

Dalam pelaksanaan emisi efek penjamin emisi (underwriter) memiliki 

peran yang sangat menentukan keberhasilan emisi terutama dalam melakukan 

pemasaran dan penjualan suatu efek. Pentingnya fungsi underwriter disebabkan 

alasan-alasan sebagai berikut : 

(a) Membantu emiten mempersiapkan pernyataan pendaftaran beserta dokumen 

pendukungnya 

(b) Memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang 

akan diterbitkan, bursa yang dipilih untuk mencatatkan saham, jadwal emisi 

penunjukkan lembaga penunjang lain, metode pendistribusian efek, dan 

sebagainya. 

(c) Melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan 
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(d) Melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan antara lain : keuangan, 

manajemen, pemasaran, produksi berikut prospeknya 

(e) Menentukan harga saham bersama-sama dengan emiten 

(f) Sebagai pembentuk pasar (market maker) di Bursa Paralel 

Penjaminan emisi efek (underwriting) selalu dihadapkan pada 

kemungkinan risiko. Oleh karena itu, penjamin emisi benar-benar harus 

mempelajari dan meneliti seakurat mungkin mengenai keadaan atau kinerja 

emiten dan memproyeksi kemampuan dan minat calon investor terhadap saham 

atau efek lain yang akan dijamin emisinya. Perhitungan dan perkiraan mengenai 

kemampuan atau kekuatan pasar yang kurang tepat akan menimbulkan risiko 

terhadap tidak berhasilnya suatu emisi efek yang pada gilirannya akan 

mengakibatkan tanggung jawab penjamin emisi atas penjualan efek yang 

diemisikan tersebut. Dilihat dari kepentingan emiten, makin tinggi harga suatu 

saham di pasar perdana, semakin memperbesar kemampuan permodalan dan 

makin menguntungkan bagi emiten yang bersangkutan. Sebaliknya, dari sisi 

underwriter makin tinggi harga perdana suatu saham, makin besar pula risiko 

kerugian yang mungkin timbul. Dalam mekanisme penjaminan emisi ini 

mempertemukan kepentingan masing-masing pihak, underwriter dan emiten, 

biasanya dengan melalui negosiasi yang cukup panjang. 

Emiten dan underwriter merupakan pihak yang menentukan harga saham 

saat IPO. Dalam proses IPO underwriter bertanggung jawab atas terjualnya 

saham. Apabila ada saham yang masih tersisa maka underwriter berkewajiban 

untuk membelinya. Bagi underwriter yang belum mempunyai reputasi akan 
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menghindari risiko tersebut. Bagi underwriter yang memiliki reputasi tinggi, 

maka akan berani memberi harga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas 

penjaminannya (Imang Dapit Pamungkas, 2013). Auditor yang profesional dapat 

digunakan sebagai tanda terhadap kualitas perusahaan emiten. 

Dalam kegiatan penjaminan emisi efek, dikenal beberapa jenis dan cara 

penjaminan emisi sebagai berikut : 

a. Full Commitment Underwriting 

Full commitment atau sering juga disebut firm commitment underwriting 

adalah suatu perjanjian penjaminan emisi efek di mana penjamin emisi 

mengikatkan diri untuk menawarkan efek kepada masyarakat dan membeli 

sisa efek yang tidak laku terjual. Dari pengertian tersebut berlaku ketentuan 

bahwa underwriter berusaha menjual di pasar perdana kemudian membeli 

efek yang ternyata tidak laku terjual dengan harga yang sama dengan harga 

penawaran pada pasar perdana. Ketentuan ini berlaku pada penjaminan emisi 

di pasar modal Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat memiliki persepsi 

yang berbeda yaitu underwriter membeli seluruh saham emisi kemudian 

menjual kembali kepada investor dengan harga yang tentunya lebih tinggi. 

b. Best Efforts Commitments 

Dalam komitmen ini, underwriter akan berusaha semaksimal mungkin 

menjual efek-efek emiten. Apabila ada efek yang belum habis terjual 

underwriter tidak wajib membelinya dan oleh kaena itu mereka hanya 

membayar semua efek yang berhasil terjual dan mengembalikan sisanya 

kepada emiten. 
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c. Stand By  Commitment 

Underwriter berusaha menawarkan efek semaksimalnya kepada investor. 

Kemudian apabila ada sisa yang belum terjual sampai batas waktu penawaran 

yang telah ditetapkan, underwriter menyanggupi membeli sisa efek tersebut 

dengan harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang besarnya di bawah harga 

penawaran pada pasar perdana. 

d. All or None Commitment 

Komitmen ini menyatakan bahwa apabila efek yang ditawarkan tersebut 

ternyata sebagian tidak terjual, maka penjualan efek tersebut dibatalkan sama 

sekali. Artinya bagian efek yang telah laku dipesan oleh investor akan 

dibatalkan penjualannya dan semua sisa efek dikembalikan kepada emiten. 

Selanjutnya, dalam konteks ini dikenal istilah komitmen minimum atau 

maksimum. Komitmen ini mengatur apabila penjualan efek telah mencapai 

batas minimum penjualan yang ditentukan misalnya, maka underwriter dapat 

meneruskan penawaran sampai batas maksimum penjualan. Akan tetapi 

apabila sampai batas waktu tertentu, efek yang terjual belum memenuhi 

ketentuan jumlah minimum maka penjualan efek tersebut dibatalkan (Dahlan 

Siamat, 2005 : 503-506). 

Pengaruh Reputasi Underwriter Terhadap Underpricing 

Harga saham pada penawaran perdana ditentukan berdasarkan 

kesepakatan antara perusahaan emiten dengan underwriter. Underwriter 

adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan 

penawaran umum bagi kepentingan emiten. Apabila masih ada saham yang 
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tersisa setelah penawaran perdana, maka underwriter berkewajiban untuk 

membelinya. Underwriter yang belum mempunyai reputasi, akan sangat hati-

hati untuk menghindari resiko tersebut dengan menetapkan harga saham 

serendah mungkin. Bagi underwriter yang memiliki reputasi tinggi, mereka 

berani memberikan harga yang tinggi pula sebagai konsekuensi dari kualitas 

penjaminannya (Imang Dapit Pamungkas, 2013). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dominique dan Tiffany Kwan 

(2013), Asih Yuli Astuti dan Syahyunan (2013), dan Zirman dan Edfan Darlis 

(2013), reputasi underwriter berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap underpricing. Maka penulis akan mengajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 : Reputasi underwriter berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing. 

2.2.4  Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan proksi ketidakpastian, karena 

perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang berskala kecil. Jika tingkat informasi yang 

dimiliki investor tinggi maka tingkat ketidakpastian di masa yang akan datang 

dapat diramalkan. Oleh karena itu investor dapat mengambil keputusan yang tepat 

berdasarkan ukuran perusahaan (Suyatmin dan Sujadi,2006). 
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Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Underpricing 

Perusahaan dengan skala besar lebih dikenal masyarakat daripada 

perusahaan dengan skala yang lebih kecil. Karena itu, informasi mengenai 

perusahaan dengan skala besar lebih banyak  beredar daripada perusahaan dengan 

skala yang lebih kecil. Bila informasi di tangan investor banyak maka tingkat 

ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan dapat diketahui. Dengan 

demikian perusahaan yang berskala besar mempunyai tingkat underpricing yang 

lebih rendah dari perusahaan berskala kecil (Sri Retno, 2008). 

Berdasarkan teori yang telah dikemukaan dan hasil penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2010) bahwa variabel umur 

perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan, maka penulis akan 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap underpricing 

2.2.5 Umur Perusahaan 

Menurut Daljono (2000), umur perusahaan menunjukkan seberapa lama 

perusahaan mampu bertahan. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin 

banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. 

Dengan demikian akan mengurangi adanya asimetri informasi dan memperkecil 

ketidakpastian di masa yang akan datang yang pada akhirnya akan menurunkan 

tingkat underpricing saham. 
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Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Underpricing 

Umur perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan oleh 

investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan emiten menunjukkan 

seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan menjadi bukti perusahaan mampu 

bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. 

Perusahaan yang beroperasi lebih lama mempunyai kenaikan yang lebih 

besar untuk menyediakan informasi perusahaan yang lebih banyak dan luas dari 

pada yang baru saja berdiri. Dengan demikian akan mengurangi adanya informasi 

asimetri dan memperkecil ketidakpastian pasar yang pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat underpricing saham. 

Berdasarkan penelitian Imang Dapit Pamungkas (2013), variabel umur 

perusahaan berpengaruh secara negatif signifikan terhadap underpricing. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang telah dikemukakan, maka 

penulis akan mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H3 : Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing 

2.2.6 Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) merupakan ukuran profitabilitas perusahaan, 

yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. 

Profitabilitas perusahaan yang tinggi pada suatu perusahaan akan mengurangi 

ketidakpastian bagi investor sehingga menurunkan tingkat initial return IPO. Nilai 

ROI dapat diukur dengan menggunakan rumus: 



44 
 

 

 

 𝑅𝑂𝐼 ∶  
𝑁𝐼𝐴𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡
 ..................................................................... (2) 

Keterangan : 

NIAT = Net Income After Tax 

ROI = Return On Investment 

Pengaruh Return On Investment Terhadap Underpricing 

Return on investment (ROI) merupakan ukuran profitabilitas perusahaan 

yang digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan cara memanfaatkan total investasi yang dimilikinya. ROI 

perusahaan yang semakin tinggi akan mengurangi tingkat underpricing karena 

investor akan menilai kinerja perusahaan lebih baik dan bersedia membeli saham 

perdananya dengan harga yang lebih tinggi.  Profitabilitas suatu perusahaan yang 

tinggi akan mengurangi ketidakpastian bagi investor sehingga menurunkan tingkat 

underpricing. 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas dan hasil penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2010) bahwa variabel 

Return on Investment berpengaruh secara negatif dan signifikan, maka penulis 

mengajukan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Return On Investment berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing 
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2.2.7 Financial Leverage 

Financial leverage menunjukkan berapa besar hutang yang digunakan 

untuk membiayai total asetnya. Semakin besar nilai leverage maka akan semakin 

besar pula underpricing yang akan terjadi. Investor beranggapan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai leverage yang tinggi, akan memiliki peluang 

investasi bagus. Hal ini dikarenakan bahwa utang yang dimiliki digunakan untuk 

mendanai aset perusahaan sehingga akan ada kemungkinan bahwa perusahaan 

berencana untuk melakukan ekspansi dan memperluas kegiatan bisnisnya.. 

Sehingga, para investor dalam melakukan keputusan investasi, tentu akan 

mempertimbangkan informasi financial leverage (Daljono, 2000). Dengan 

demikian, untuk menghindarkan penilaian harga saham perdana terlalu tinggi 

yang menyebabkan terjadinya underpricing. Leverage dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 ∶
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 .......................................................................(3) 

Pengaruh Financial Leverage Terhadap Underpricing 

Financial leverage menunjukkan seberapa besar hutang yang digunakan 

untuk mendanai total asetnya Semakin besar nilai leverage maka akan semakin 

besar pula underpricing yang akan terjadi. Investor beranggapan bahwa 

perusahaan yang memiliki nilai leverage yang tinggi, akan memiliki peluang 

investasi bagus. Hal ini dikarenakan bahwa utang yang dimiliki digunakan untuk 

mendanai aset perusahaan sehingga akan ada kemungkinan bahwa perusahaan 

berencana untuk melakukan ekspansi dan memperluas kegiatan bisnisnya.  



46 
 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Setianingrum dan Suwito (2008) bahwa financial leverage 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap underpricing, maka akan 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : financial leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

underpricing 

 

2.2.8 Earning Per Share (EPS) 

Earning per Share (laba per lembar saham) yang dibagikan merupakan 

salah satu informasi penting bagi investor di pasar modal untuk pengambilan 

keputusan investasinya. Earning Per Share (EPS) merupakan perbandingan antara 

laba bersih setelah pajak pada satu tahun buku dengan jumlah saham yang 

diterbitkan (Outstanding Shares). Earning Per Share diukur dengan 

menggunakan rumus: 

𝐸𝑃𝑆 ∶  
𝑁𝐼𝐴𝑇

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎   𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟  𝑠𝑎𝑎𝑚  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟  
 ......................... (4) 

Keterangan : 

NIAT = Net Income After Tax 

Pengaruh Earning Per Share Terhadap Underpricing 

Variabel Earning Per Share merupakan proxy laba per lembar saham 

perusahaan yang diharapkan dapat memberikan gambaran bagi investor mengenai 

bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan 

memiliki suatu saham. Nilai EPS yang tinggi akan mengurangi tingkat 



47 
 

 

 

ketidakpastian perusahaan dalam menetapkan harga penawaran perdananya 

sehingga dapat menurunkan tingkat underpricing. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh Sarma Uli Irawati (2010) bahwa earning per share berpegaruh 

secara negatif dan signifikan terhadap underpricing, maka dapat diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Earning per share berpengaruh secara negatif signifikan terhadap 

underpricing 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Dari landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu dapat diperoleh 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reputasi underwriter, 

ukuran perusahaan, umur perusahaan, ROI¸ financial leverage, dan earning per 

share (EPS). Variabel-variabel tersebut diperkirakan memiliki pengaruh terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

pada periode tahun 2009-2013. 

Skematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut :  
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis pada dasarnya adalah suatu anggapan yang mungkin benar dan 

bersifat sementara serta sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, 

pemecahan persoalan maupun dasar penelitian lebih lanjut. Anggapan sebagai 

suatu hipotesis juga merupakan data tetapi karena kemungkinan bisa salah, 

apabila akan digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan harus diuji terlebih 

dahulu dengan memakai data hasil observasi. Adapun hipotesis dalam penelitian 

ini adalah : 

Reputasi 

Underwriter 

Ukuran 

Perusahaan 

Umur 

Perusahaan 

Return on 

Investment (ROI) 

Financial 

Leverage 

Earning per 

Share (EPS) 

Underpricing 

H2 (-) 

H1 (-) 

H3 (-) 

H4 (-) 

H5 (+) 

H6 (-) 
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H1  : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

underpricing 

H2  : Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing 

H3  : Reputasi underwriter berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing 

H4  : Return On Investment berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

underpricing 

H5 : financial leverage berpengaruh secara positif signifikan terhadap 

underpricing 

H6  : Earning per share berpengaruh secara negatif signifikan terhadap 

underpricing 

 


