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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1  Latar Belakang 

Sejalan dengan pertumbuhan dunia perekonomian, banyak perusahaan yang 

tumbuh dan berkembang dengan usaha yang beragam. Modal merupakan hal yang 

paling dibutuhkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya. 

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan yang dialami perusahaan, kebutuhan akan 

modal juga bertambah. Hal ini tentunya mengharuskan perusahaan untuk mencari 

tambahan modal atau pendanaan perusahaan. Perusahaan memiliki berbagai 

alternatif modal, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. 

Pendanaan modal atau dana dapat dilakukan dengan penawaran saham perusahaan 

kepada masyarakat. Salah satu alternatif modal dari luar perusahaan adalah 

melalui mekanisme penyertaan yang umumnya dilakukan dengan menjual saham 

perusahaan kepada publik atau sering dikenal dengan pasar modal (go public). 

Saham yang beredar tersebut menunjukan bahwa perusahaan sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat.  

Menurut Hadi (2013, hlm. 15) pasar modal merupakan sistem terorganisir 

yang mempertemukan antara penjual dan pembeli surat berharga (sekuritas) baik 

secara langsung maupun tidak langsung melalui Wakil Perantara Efek. Melalui 

pasar modal perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik guna untuk 

memperoleh sumber dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Sitorus 

(2015, hlm. 152) penerbitan saham oleh suatu perusahaan yang bersamaan dengan 

penjualannya pertama kali ke pasar disebut pasar perdana. Sedangkan selanjutnya 

saham akan diperdagangkan antar pelaku pasar disebut pasar sekunder. 

Perusahaan yang sudah melakukan go public pasti akan menjual saham nya ke 

masyarakat atau publik melalui Bursa Efek Indonesia. Menurut Sitorus (2015, 

hlm. 152) proses penawaran umum saham pertama kalinya kepada publik disebut 

Initial Public Offering (IPO). Proses penawaran ini harus didaftarkan atau 

memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan melakukan IPO 

maka perusahaan dapat menghimpun dana dari masyarakat dan selanjutnya dana 
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akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam hal 

pendanaan.  

IPO (Initial Public Offering) merupakan pasar perdana bagi suatu 

perusahaan untuk menawarkan efeknya kepada publik. Bagi suatu perusahaan, 

IPO secara finansial merupakan sarana memperoleh modal guna pengembangan 

bisnis perusahaan. Selain itu, IPO merupakan sarana untuk memberikan sinyal 

kepada publik bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan keterbukaan dalam 

pengelolaannya sehingga citra perusahaan dapat meningkat. Penawaran saham 

perdana merupakan suatu proses mengeluarkan saham baru kepada investor 

publik untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 

kepada investor ritel untuk dapat menanamkan investasi ke dalam perusahaan 

tersebut dan sahamnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder. IPO biasanya 

dilakukan perusahaan untuk dapat meningkatkan transparansi proses kerja 

perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku 

kepentingan atas kinerja perusahaan tersebut baik investor, pemerintah, maupun 

Bapepam. IPO yang dilakukan perusahaan dapat menstimulasi para investor untuk 

turut memiliki andil terhadap kepemilikannya atas perusahaan. Investor yang 

membeli saham perdana melalui underwriter melakukan transaksi yang disebut 

pembelian saham di pasar primer (pasar perdana).  

Pada saat perusahaan memutuskan untuk melakukan IPO, tidak ada harga 

pasar sampai dimulainya harga sekunder. Pada saat tersebut umumnya para 

pemodal memiliki informasi terbatas seperti yang diungkapkan dalam pospektus. 

Prospektus berfungsi sebagai media komunikasi antara emiten dan masyarakat 

investor. Emiten membuat rincian informasi keuangan maupun non keuangan. 

Informasi yang diungkapkan dalam prospektus ini akan membantu investor untuk 

membuat keputusan yang rasional mengenai risiko dan nilai saham yang 

sesungguhnya ditawarkan emiten. Semakin berkualitas informasi tersebut semakin 

membantu pembentukan harga saham yang wajar. 

IPO diharapkan akan berakibat pada membaiknya prospek perusahaan yang 

terjadi karena ekspansi yang akan dilakukan. Membaiknya prospek perusahaan ini 

akan menyebabkan harga saham yang ditawarkan menjadi lebih tinggi. Kinerja 

perusahaan sebelum IPO merupakan informasi bagi investor mengenai 
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pertumbuhan kinerja perusahaan berikutnya sesudah perusahaan melakukan IPO. 

Investor berharap bahwa kinerja perusahaan berikuutnya sesudah IPO dapat 

dipertahankan atau bahkan dapat lebih ditingkatkan. 

Masalah yang seringkali timbul dari IPO adalah terjadinya underpricing 

yang menunjukan bahwa sebenarnya harga saham pada waktu penawaran perdana 

relatif lebih rendah dibanding pada saat diperdagangkan di pasar sekunder. 

Menurut Hartono (2015, hlm. 36) Underpricing merupakan fenomena harga 

rendah yang terjadi karena penawaran harga murah di pasar perdana. Pada saat 

perusahaan melakukan IPO, harga saham yang dijual di pasar perdana ditentukan 

berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan underwriter, sedangkan 

harga yang terjadi di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham di pasar modal. Berikut ini adalah perkembangan kegiatan IPO di Bursa 

Efek Indonesia dan Underpricing IPO pada tahun 2012 sampai 2016. 

 

Tabel 1. Perkembangan IPO di Indonesia tahun 2013-2016 
Tahun Jumlah 

Emiten 
Emiten 

Underpricing 
Rata-rata 

Underpricing 
Overpricing Tetap 

2012 23 21 28,8% 1 1 
2013 31 22 23.02% 7 2 
2014 23 20 27% 2 1 
2015 17 15 30,7% 1 1 
2016 15 14 25.7% 1 0 

Jumlah 109 92  12 5 
 Sumber: Bursa Efek Indonesia dan www.e-bursa.com (data diolah) 
 

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat diketahui dari 109 perusahan yang 

melakukan penawaran saham perdana (IPO) pada tahun 2013-2016, 92 

perusahaan mengalami underpricing. Hanya 12 perusahaan yang mengalami 

overpricing, sedangkan 5 perusahaan yang tetap. Dalam tabel tersebut ditampilkan 

pula nilai underpricing yang berbeda tiap tahunnya. Hal inilah yang membuat 

penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan tingkat 

underpricing. 

Menurut Sunariyah (2006, hlm. 121) harga saham perdana biasanya 

dipengaruhi oleh biaya emisi di pasar modal yaitu biaya administrasi, biaya 

pencatatan awal, biaya untuk mengikuti peraturan pasar yang ditentukan, biaya 

penerbitan prospektus untuk publikasi, public expose, dan fee akuntan. 
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Underpricing dapat terjadi karena perusahaan calon emiten dan penjamin emisi 

efek secara bersama-sama mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga 

perdana saham namun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Sebagai 

pihak yang membutuhkan dana, emiten menginginkan harga perdana yang tinggi 

makan akan mendapatkan dana sebesar yang diharapkan, sedangkan penjamin 

emisi efek berusaha meminimalkan resiko penjaminan yang menjadi tanggung 

jawabnya dengan menentukan harga saham perdana yang relatif sehingga dapat 

menjual semua saham yang dijaminnya (Sunariyah, 2006 hlm. 118). 

Kondisi underpricing merugikan untuk perusahaan yang melakukan go 

public, karena dana yang diperoleh dari publik tidak maksimum. Sebaliknya jika 

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

initial return. Menurut Hartono (2015, hlm. 37) return awal (initial return) adalah 

return yang diperoleh dari aktiva penawaran perdana mulai dari saat dibeli di 

pasar perdana sampai di pasar sekunder. Investor merugi karena tidak 

mendapatkan keuntungan yang didapat pemegang saham karena perbedaan harga 

saham yang dibeli di pasar perdana dengan harga jual saham yang bersangkutan di 

pasar sekunder.  

Jenis industri memiliki tujuan untuk mengetahui underpricing terjadi pada 

semua sektor industri yang melakukan IPO atau hanya beberapa sektor industri. 

Menurut Reeve et al., (2009, hlm. 2) Secara umum terdapat tiga jenis usaha yang 

bertujuan mencari keuntungan yaitu, usaha jasa, usaha dagang, dan usaha 

manufaktur. Jenis industri manufaktur memiliki perbedaan dengan industri 

lainnya yaitu real estate, properti, keuangan, asuransi dan investasi. Perbedaan 

tersebut antara lain dalam struktur modal dan komponen-komponen neraca dan 

laba rugi yang dapat mempengaruhi perhitungan variabel keuangan. Jenis industri 

yang termasuk kedalam komponen manufaktur yaitu seperti industri dasar dan 

kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi. Perbedaan risiko ini 

menyebabkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor untuk setiap 

sektor juga berbeda. Sehingga tingkat underpricing saham perdana untuk tiap 

sektor industri mungkin akan berbeda. Jenis industri yang berisiko tinggi biasanya 

akan memberi kompensasi yang besar atas keberanian dan ekspektasi investor 

untuk berinvestasi. Dengan kata lain, semakin tinggi risiko industri dari sebuah 
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perusahaan, semakin berisiko perusahaan tersebut mengalami underpricing pada 

saat IPO. 

Perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham pasti akan 

dibantu oleh banyak pihak salah satunya meliputi perusahaan efek. Harga saham 

pada penawaran perdana di pasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi atau 

underwriter dengan emiten atau perusahaan. Sedangkan harga saham di pasar 

sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu penawaran dan permintaan 

pasar. Peran underwriter dalam penawaran saham ini sangat penting karena 

keputusan underwriter yang akan menentukan harga saham di pasar perdana 

tersebut. Menurut Hadi (2013) underwriter merupakan pihak dalam penawaran 

saham yang akan membeli sisa saham atau sisa efek yang tidak terjual. 

Perusahaan yang go public akan memberikan informasi dalam bentuk prospektus 

untuk meminimalisir asimetri informasi. Reputasi underwriter sangat berpengaruh 

terhadap kesuksesan emiten. Reputasi underwriter yang tinggi akan 

mempengaruhi tingkat underpricing pada suatu perusahaan yaitu memperkecil 

tingkat underpricing.  

Menurut Sohail & Raheman (2009) persentase saham adalah proporsi saham 

yang ditawarkan ke masyarakat umum. Persentase penawaran saham merupakan 

banyak jumlah saham yang ditawarkan oleh perusahaan kepada publik. Dengan 

kata lain persentase penawaran saham menunjukan seberapa besar porsi 

kepemilikan yang akan dikuasai oleh publik. Semakin besar jumlah saham yang 

ditawarkan kepada publik maka akan semakin sedikit private information 

perusahaan. Semakin sedikit private information perusahaan, para investor akan 

lebih banyak mendapatkan informasi tentang perusahaan sehingga akan 

mengurangi tingkat ketidakpastian terhadap perusahaan dan pada akhirnya akan 

mengurangi underpricing. 

Fenomena yang terjadi pada PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) resmi 

tercatat di BEI pada Rabu (7/12/2016) dan menjadi emiten ke-15 tahun ini atau 

ke-538 dari total emiten dan PT Bank Ganesha Tbk. (BGTG) resmi menjadi 

emiten keempat yang melantai di BEI, pada Kamis (12/5/2016) 

(bisniskeuangan.kompas.com). 
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Tabel 2. Data Perusahaan PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) 
Nama 

Perusahaan 
IPO 

Price 
Close 
Price 

Jenis 
Industri 

Reputasi 
Underwriter 

Persentase Saham 
yang ditawarkan 

PT Prodia 
Widyahusada 
Tbk (PRDA) 

6.500 6.700 Manufaktur • PT Citigroup 
Securities 
Indonesia 

• PT Credit Suisse 
Securities 
Indonesia 

• PT Indo Premier 
Securities 

31,3% 

 

Berdasarkan tabel 2 yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa PT Prodia 

Widyahusada Tbk (PRDA) adalah perusahaan manufaktur yang mengalami 

Underpricing yaitu harga IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar 

sekunder. PRDA menunjuk perusahaan efek yaitu PT Citigroup Securities 

Indonesia, PT Credit Suisse Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities 

yang berada di peringkat 5 yang artinya underwriter sangat bereputasi tinggi 

tetapi perusahaan tersebut mengalami underpricing. Persentase saham yang 

ditawarkan sebesar 31.3%. Jumlah saham yang ditawarkan sebelum IPO sebesar 

750.000.000 dan setelah melakukan IPO naik menjadi 937.500.000. Di dalam 

teori mengatakan bahwa semakin besar jumlah saham yang ditawarkan akan 

mengurangi tingkat underpricing, tetapi pada faktanya mengalami underpricing.  

Untuk menguatkan pernyataan di atas penelitian ini juga didukung dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan pengaruh pada setiap variabel 

independen kepada variabel dependen. Penelitian yang dilakukan oleh Yolana & 

Martani (2007), Suyatmin & Sujadi (2006), Ali & Ahmad (2010) menyatakan 

bahwa Jenis Industri memiliki pengaruh signifikan terhadap Underpricing 

sedangkan menurut penelitian Kristianti (2013) menyatakan bahwa penelitian 

jenis industri berpengaruh tidak signifikan terhadap Underpricing akibat beberapa 

faktor yang mempengaruhinya.  

Sedangkan untuk reputasi underwriter dilakukan beberapa penelitian oleh 

Suyatmin & Sujadi (2006), Yustisia & Roza (2012), Kristianti (2013), dan Yasa 

(2008) menyatakan bahwa reputasi underwriter memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Underpricing. Sedangkan menurut penelitian Yolana & Martani 

menyatakan bahwa penelitian reputas underwriter berpengaruh tidak signifikan 

terhadap Underpricing.  
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Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian sebelumnya mengenai 

persentase saham yang ditawarkan ke publik yang dilakukan oleh Wulandari & 

Haryanto (2011) yang menyatakan bahwa persentase saham yang ditawarkan ke 

publik berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Yustisia & Roza (2012), Sohail & Raheman 

(2009), dan Yasa (2008) menyatakan bahwa persentase saham yang ditawarkan ke 

publik berpengaruh tidak signifikan terhadap Underpricing.  

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berpedoman pada penelitian yang 

dilakukan oleh Kristianti (2013) yang meneliti diantaranya variabel reputasi 

underwriter dan jenis industri. Di dalam penelitian ini, menambahkan variabel 

persentase saham yang ditawarkan ke publik sebagai variabel yang digunakan 

untuk diteliti lebih dalam karena dinilai masih sedikit penelitian yang 

menggunakan variabel ini. Sampel yang digunakan penelitian Kristianti (2013) 

adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yakni, 

perusahaan pada perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 1997 sampai 

dengan tahun 2010 dan terpilih sebanyak 161 perusahaan sebagai sampel 

penelitian melalui metode pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling. 

Perbedaan yang lain yaitu tahun penelitian ini yaitu tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2016. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas peneliti tertarik 

menggunakan variabel jenis industri, reputasi underwriter, dan penawaran saham 

yang ditawarkan ke publik, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Jenis Industri, Reputasi Underwriter, Dan Persentase Yang Ditawarkan 

Terhadap Underpricing”. 

 

I.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 

a. Apakah Jenis Industri berpengaruh signifikan terhadap Underpricing ? 

b. Apakah Reputasi Underwriter berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing ? 
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c. Apakah Persentase Saham yang Ditawarkan berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing ? 

 

I.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh jenis industri terhadap 

Underpricing 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh reputasi underwriter terhadap 

Underpricing 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruh persentase saham yang 

ditawarkan terhadap Underpricing 

 

I.4  Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa 

pihak antara lain : 

a. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang pasar modal serta memahami lebih dalam mengenai 

Initial Public Offering (IPO)  dan underpricing saham serta menambah 

referensi bagi para akademis yang kemungkinan akan melakukan 

penilitian serupa di masa yang akan datang dan dapat dijadikan acuan 

untuk lebih menyempurnakan penelitian-penelitian selanjutnya yang 

akan mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap underpricing.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi yang bermanfaat bagi para emiten untuk lebih berhati-hati 

dalam menetukan harga saham agar meminimalisir terjadinya 

underpricing dan emiten memperoleh dana yang maksimal pada 

penawaran saham perdana.  
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2) Bagi Investor 

Untuk memberikan informasi sebagai dasar masukan atau 

pertimbangan bagi investor maupun calon investor dalam melihat 

harga saham. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar 

bahan pengambilan keputusan yang tepat pada penawaran saham 

perdana. 
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