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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

Salah satu alternatif sumber pendanaan yang berasal dari luar perusahaan 

yaitu, melalui penambahan jumlah kepemilikan saham dengan cara menjual 

saham perusahaan ke publik (Jogiyanto,2014: 36). Menurut Sunariyah (2011) 

Go Public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan 

oleh emiten (perusahaan yang go public) kepada masyarakat berdasarkan tata cara 

yang diatur oleh UU Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Dalam proses 

go public, penawaran saham secara perdana kepada masyarakat melalui pasar 

primer disebut sebagai Initial Public Offering (IPO). 

Adapun  keuntungan-keuntungan bagi perusahaan yang melakukan go 

public, yaitu antara lain: 

1) Diversifikasi 

Dengan melakukan go public, maka pemilik perusahaan akan membagi 

kepemilikan perusahaan kepada masyarakat yang berminat untuk membeli 

saham perusahaan tersebut, sehingga pemilik perusahaan tersebut juga telah 

membagi resiko yang harus ditanggung jika dia menjadi pemilik tunggal 

perusahaan. 

2) Meningkatkan likuiditas 

Saham yang tidak ditawarkan kepada umum akan sulit untuk 

diperjualbelikan. Jika salah satu pemilik ingin menjual saham yang dimiliki, 

maka dia akan sulit untuk mencari calon pembeli dan kalaupun ada calon 
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pembeli akan sulit menentukan harga dalam melakukan transaksi. Kesulitan 

tersebut tidak akan terjadi pada perusahaan yang go public. 

3) Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan modal perusahaan 

Perusahaan yang tidak go public akan mendapat kesulitan jika ingin 

menambah dana perusahaan melalui penjualan saham baru. Belum tentu 

pemegang saham lama ingin menambah bagian kepemilikannya, sedangakan 

untuk mencari investor baru tidaklah mudah, karena perusahaan yang tidak go 

public, tidak wajib untuk melaporkan kondisi keuangan kepada umum, 

sehingga menyulitkan investor untuk menilai kinerja perusahaan yang 

sebenarnya (ketidak terbukaan seperti ini bisa menyebabkan calan investor 

enggan membeli saham perusahaan). Hal ini tidak terjadi pada perusahaan 

yang telah go public. Perusahaan yang go public wajib melapor kondisi 

perusahaannya secara rutin kepada umum, sehingga investor lebih mudah 

mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya, dan bisa mengambil 

keputusan investasi yang lebih baik. 

4) Penentuan nilai perusahaan 

Perusahaan yang go public bisa menentukan secara jelas seberapa 

besar nilai perusahaan dengan melihat besarnya harga saham perusahaan 

tersebut di pasar. Hal ini tidak terjadi pada perusahaan yang tidak go public. 

A. Pengertian Pasar Modal 

Menurut UU No. 8 Tahun 1995, pasar modal adalah kegiatan yang 

bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, lembaga dan profesi 
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yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk 

meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang dengan menjual saham atau 

mengeluarkan obligasi (Jogiyanto, 2014: 12). Pada dasarnya pasar modal 

(capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka 

panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal 

sendiri. Semua yang termasuk surat berharga dapat disebut sebagai efek. Efek 

dapat berupa surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 

berjangka atas efek, dan sebagainya. Terdapat dua jenis pasar yang terdapat di 

pasar modal:  

1) Pasar Perdana (Primary Market)  

Pasar perdana adalah jenis pasar pada pasar modal dimana saham 

dan sekuritas lainnya dijual pertama kali pada masyarakat (penawaran 

umum) sebelum saham dan sekuritas tersebut dicatatkan di bursa. 

Kegiatan ini disebut penawaran umum perdana (Initial Public Offering). 

Harga saham di pasar perdana ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi 

(underwriter) berdasarkan faktor-faktor fundamental dan faktor lain yang 

perlu diidentifikasi. Underwriter selain menentukan harga saham bersama 

emiten, juga melakukan proses penjualannya. (Sunariyah, 2011:12) 

2) Pasar Sekunder (Secondary Market)  

Pasar sekunder adalah pasar modal dimana saham dan sekuritas 

lainnya diperjual belikan kepada umum setelah masa penjualan di pasar 

perdana. Harga saham di pasar ini ditentukan oleh permintaaan dan 
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penawaran yang dipengaruhi berbagai faktor internal seperti Earnings Per 

Share (EPS) atau kebijakan deviden dan faktor eksternal seperti kebijakan 

moneter dan inflasi. (Sunariyah, 2011:12) 

B. Saham 

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan 

seseorang atau badan dalam suatu perusahaan (Darmadji, 2015:14). 

Keuntungan yang diperoleh jika membeli saham perusahaan adalah dividen, 

yaitu pembagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada pemilik 

saham, dan Capital Gain, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual 

yang terbentuk karena adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. 

 

C. Teori dalam Islam 

Menurut (Huda, 2008) adanya fatwa-fatwa ulama kontemporer 

tentang jual beli saham semakin memperkuat landasan akan bolehnya jual beli 

saham. Dalam kumpulan fatwa Dewan Syariah Nasinal Saudi Arabia yang 

diketahui oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz jilid 13 (tiga belas) 

bab jual beli (JH9) halaman. 

320-321 fatwa nomor 4016 dan 5149 tentang hukum jual beli saham 

sebagai berikut 

Artinya “jika saham yang dijual belikan tidak serupa dengan uang secara 

utuh apa adanya, akan tetapi hanya representasi dari sebuah aset seperti 

tanah, mobil, pabrik, dan yang sejenisnya, dan hal tersebut merupakan 

sesuatu   yang telah diketahui oleh penjual dan pembeli, maka dibolehkan 

hukumnya untuk diperjualbelikan dengan harga tunai ataupun tangguh, 

yang dibayarrkan secara kontan ataupun beberapa kali pembayaran, 

berdasarkan keumuman dalil tentang bolehnya jual beli”. 

Islam sebagai aturan hidup (nidham al hayat) yang mengatur seluruh 

sisi kehidupan umat manusia. Menawarkan berbagai cara dan kiat untuk 
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menjalani kehidupan yang sesuai dengan norma dan aturran Allah SWT. 

Dalam berinvestasipun  Allah  SWT.  Dan  rasulnya  memberikan  petunjuk  

(dalil)  dan rambu-rambu pokok yang seyogyanya diikuti oleh setiap manusia 

yang beriman. Diantara rambu-rambu tersebut adalah: 

a.   Terbebas dari unsur riba 

Riba merupakan kelebihan yang tidak ada padanan pengganti 

(wadh) yang tidak dibenarkan Islam yang disyaratkan oleh salah satu dari 

dua orang yang berakad. 

b.  Terhindar dari unsur gharar 

Gharar secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko, 

gharar juga dikatakan sebagai sesuatu yang bersifat tidak pasti 

(uncertainty). Jual beli gharar berarti sebuah jual beli yang mengandung 

unsur ketidaktahuan atau ketidakpastian antara dua pihak yang 

bertransaksi. 

c.  Terhindar dari unsur judi (maysir) 

Allah SWT telah melarang segala jenis perjudian, hal tersebut 

tertuang dalam Al-Quran surat al-Maidah ayat 90-91: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨtΒ#u $yϑ̄ΡÎ) ã� ôϑsƒø: $# ç�Å£øŠyϑø9 $#uρ Ü>$ |ÁΡF{ $#uρ ãΝ≈s9 ø— F{ $#uρ Ó§ô_ Í‘ ôÏiΒ 

È≅ yϑtã Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# çνθ ç7 Ï⊥ tGô_ $$ sù öΝä3ª=yès9 tβθßs Î=ø�è? ∩⊃∪ $ yϑ̄ΡÎ) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜø‹ ¤±9$# βr& 

yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷�t/ nοuρ≡ y‰yè ø9 $# u !$ ŸÒ øót7ø9 $#uρ ’Îû Ì�÷Κ sƒø: $# Î�Å£÷�yϑø9 $#uρ öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ tã Ì�ø.ÏŒ «!$# 

Ç tãuρ Íο4θ n=¢Á9 $# ( ö≅yγ sù ΛäΡr& tβθ åκtJΖ•Β ∩⊇∪   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) 

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib 

dengan panah, adalah termasuk perbuatan  setan. Maka  
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jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak 

menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu 

lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi 

kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka   

berhentilah   kamu   (dari   mengerjakan pekerjaan itu)”. 

 

d.  Terhindar dari unsur haram 

Investasi  yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan 

terhindar dari unsur haram. Dalam kaidah ushul fiqh haram didefinisikan 

Haram adalah sesuatu yang disediakan hukuman (iqab) bagi yang 

melakukan dan dan disediakan pahala bagi yang meninggalkan karena 

diniatkan untuk menjalankan syariat-Nya. 

e.  Terhindar dari unsur syubhat 

Seorang investor muslim disarankan menjauhi aktivitas investasi 

yang beraroma syubhat, karena jika hal tersebut tetap dilakukan, maka 

pada hakikatnya  telah  terjerumus  pada sesuatu  yang  haram,  

sebagaimana  apa yang telah dinyatakan oleh para ulama dan fuqaha dalam 

sebuah kaidah fikih sebagai berikut, “apabila berkumpul antara yang 

halal dan yang haram, dimenangkan yang haram”. 

Konsep investasi merupakan hakikat dari sebuah ilmu dan amal, 

oleh karena itu investasi sangat dianjurkan bai setiap muslim. Hal tersebut 

dijelaskan dalam al-Quran surat al-Hasyr ayat 18: 

$ pκš‰r' ¯≈ tƒ šÏ% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u (#θ à)®?$# ©!$# ö�ÝàΖtF ø9 uρ Ó§ø�tΡ $ ¨Β ôM tΒ£‰s% 7‰tó Ï9 ( (#θ à)̈?$#uρ ©!$# 4 
¨βÎ) ©!$# 7�� Î7yz $ yϑÎ/ tβθ è=yϑ÷ès? ∩⊇∇∪   

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat 
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untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

 

D. Penawaran Saham Perdana (Initial Public Offering) 

Kegiatan perusahaan dengan cara menjual sahamnya pada publik (go 

public) melalui pasar modal untuk pertama kalinya adalah penawaran saham 

perdana atau Initial Public Offering (IPO). Undang-Undang Republik 

Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Pasal 1 Butir 15 

mendefinisikan bahwa : “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.” 

Menurut Darmadji (2015: 112), penawaran umum perdana mencangkup 

kegiatan-kegiatan berikut : 

1. Periode pasar perdana, yaitu ketika saham ditawarkan kepada investor 

oleh penjamin emisi melalui agen penjual yang ditunjuk 

2. Penjatahan saham, yaitu pengalokasian saham pesanan para investor 

sesuai dengan jumlah saham yang tersedia 

3. Pencatatan saham dibursa, yaitu saat saham tersebut mulai 

diperdagangkan di bursa. 

(Edwin Santoso, CFP. 2016:98) mengemukakan beberapa alasan dan 

keuntungan perusahaan melakukan go public, yaitu: 

1. Mengatasi kendala keuangan karena perusahaan yang melakukan go 

public memiliki alternatif pendanaan selain bank 
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2. Perusahaan memiliki bargaining power yang kuat dengan pihak bank 

karena dengan melakukan go public, informasi mengenai perusahaan 

akan tersebar luas sehingga perusahaan akan lebih mudah mendapatkan 

sumber pendanaan lain selain pinjaman dari pihak bank yang biaya nya 

jauh lebih murah 

3. Keputusan go public berpengaruh pada likuiditas saham perusahaan 

4. Keputusan go public menyebabkan biaya untuk memonitor perusahaan 

menjadi lebih rendah 

5. Keputusan go public menyebabkan eksistensi perusahaan diakui oleh 

publik 

6. Keputusan go public menyebabkan kontrol atas nilai perusahaan beralih 

kepada publik ketika pemilik perusahaan akan menjual perusahaan yang 

dimilikinya 

7. Keputusan go public membuka peluang yang luas untuk pertumbuhan 

perusahaan kedepannya. 

 

E. Underpricing 

(Hartono, 2016:36) underpricing adalah kenaikan harga saham perdana 

di pasar sekunder dengan harga saham perdana di pasar perdana, kenaikan 

harga ini merupakan keuntungan bagi investor yang membeli saham tersebut 

di pasar perdana karena mendapat keuntungan ketika saham tersebut dijual di 

pasar sekunder, keuntungan tersebut dikenal dengan istilah pengembalian awal 

(initial return).  
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Menurut Hartono (2016:37), underpricing adalah fenomena menarik 

yang terjadi di penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah. 

Sejalan dengan yang dikatakan Hanafi (dalam Kristiantari, 2012), 

underpricing merupakan fenomena yang sering di jumpai dalam penawaran 

umum perdana, ada kecenderungan bahwa harga penawaran di pasar perdana 

selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan pada hari pertama 

diperdagangkan di pasar sekunder. Perbedaan harga ini merupakan 

keuntungan bagi investor yang membeli saham perdana di pasar perdana 

karena mendapat keuntungan ketika saham tersebut dijual di pasar sekunder 

namun hal ini menjadi kerugian bagi perusahaan karena tambahan dana yang 

dihasilkan tidak maksimal. Fenomena underpricing ini umum dan sering 

terjadi di pasar modal manapun saat perusahaan melakukan IPO. 

Underpricing terjadi akibat perusahaan dan penjamin emisi 

(underwriter) salah menentukan harga pada saham perdana dengan terlalu 

rendah, hal ini disebabkan oleh asimetri informasi yang terjadi antara 

perusahaan dengan penjamin emisi. Asimetri informasi adalah kondisi dimana 

satu pihak memiliki informasi yang lebih dari pihak lain dan tidak bersedia 

untuk membagi informasi tersebut. Selain itu asimetri informasi juga terjadi 

pada investor yang memilki informasi yang lebih tentang prospek perusahaan 

dibandingkan investor lain. Asimetri informasi antara perusahaan dengan 

underwriter, terjadi karena underwriter lebih sering berhubungan dengan 

investor sehingga memilki informasi yang lebih dibandingkan perusahaan, dan 

memanfaatkan kondisi tersebut agar memperoleh keuntungan. Sementara 
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asimetri informasi antara investor dengan investor lainnya terjadi karena salah 

satu investor mempunyai informasi yang lebih tentang prospek perusahaan, 

sedangkan investor yang lain tidak memiliki informasi tersebut, investor yang 

memilki informasi tersebut memanfaatkannya untuk memperoleh keuntungan.  

Underpricing juga dapat disebabkan karena adanya sinyal dari dalam 

perusahaan sehingga menarik investor untuk berani membeli saham perdana 

perusahaan di atas harga penawaran. Sinyal tersebut berupa segala informasi 

baik yang bersifat financial maupun non-financial. 

Terjadinya underpricing disebabkan karena kesengajaan underwriter 

untuk menetapkan harga penawaran jauh dibawah harga pasar untuk 

meminimalkan kerugian yang harus ditanggung atas saham yang tidak terjual. 

Ukuran underpricing dalam penelitian ini digunakan Initial Return dan bukan 

abnormal return karena underpricing hanya dilihat dari besarnya capital gains 

yang dinikmati oleh pemodal dari hari pertama saham tersebut 

diperdagangkan dibursa tanpa dibandingkan dengan return pasar atau 

memperhatikan perbedaan faktor risiko. 

Kondisi underpricing menimbulkan dampak yang berbeda bagi 

perusahaan dan investor. Perusahaan akan tidak diuntungkan apabila terjadi 

underpricing, karena dana yang diperoleh dari go public tidak maksimum. 

Sedangkan bila terjadi overpricing, maka investor yang akan merugi, karena 

mereka tidak menerima initial return yaitu keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana 
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saat IPO dengan harga jual yang bersangkutan di hari pertama di pasar 

sekunder. 

Terjadinya underpricing akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

yang melakukan penawaran saham perdana (IPO). Selain pendanaan yang 

diperoleh menjadi tidak maksimal, apabila underpricing terjadi, keuntungan 

atas selisih harga tersebut akan menjadi keuntungan bagi para investor, namun 

jika harga saham mengalami overpricing, maka hal tersebut akan membuat 

investor merugi karena initial return tidak diterima. Oleh sebab itu, para 

investor lebih cenderung memilih saham yang underpricing dan menjauhi 

saham yang overpricing (Purwanto dan Mahyani, 2016). Untuk itu 

perusahaan dituntut agar sebisa mungkin melakukan upaya dalam 

meminimalkan tingkat underpricing yang terjadi saat IPO. 

 

F. Teori Underpricing 

1. Teori Keagenan (Agency Theory)  

Menurut Purbarangga dan Yuyetta (2013:6) permasalahan yang 

timbul pada agency theory adalah informasi yang tidak lengkap, yaitu 

ketika tidak semua keadaan diketahui oleh kedua belah pihak. Akibatnya 

konsekuensi tertentu tidak dipertimbangkan oleh masing-masing pihak. 

Teori keagenan menekankan adanya pemisahan fungsi kepemilikan 

(prinsipal) dengan fungsi manajemen/agen. Pemisahan fungsi tersebut 

dapat menimbulkan munculnya konflik antara prinsipal dan agen yang 

disebut agency problem. Konflik muncul karena manajer dapat mengejar 

kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. 
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Menurut Jensen dan Meckling dalam Lase dan Sutaryo (2014) hubungan 

keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) 

dengan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama 

prinsipal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan 

pengambilan keputusan kepada agen. 

2. Teori Signalling (Signaling Theory) 

Menurut Risqi dan Harto (2013:1) signalling teori menjelaskan 

bahwa sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi dapat berupa 

informasi bersifat financial maupun non-financial yang menyatakan 

bahwa perusahaan tersebut lebih baik dari pada perusahaan lain. Issuer 

dan underwriter dengan sengaja akan memberikan sinyal underpricing 

beserta sinyal yang lain (Return on equity, Financial leverage, Reputasi 

Underwriter, Reputasi Auditor) guna menunjukkan kualitas perusahaan 

pada saat IPO. Allen dan Faulhaber, Grinbaltt, Hwang dan Welch dalam 

Manurung (2012:8) menyatakan bahwa underpricing merupakan sebuah 

signal kepada investor bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

yang bagus dan perusahaan yang jelek tidak memberikan underpricing. 

3. Teori Asimetri Informasi (Asymmetric Information Theory) 

Underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimilikinya 

untuk membuat kesepakatan harga IPO yang optimal bagi dirinya, dengan 

maksud untuk memperkecil risiko dalam keharusan membeli saham yang 

tidak laku terjual. Emiten akan menerima harga yang murah bagi 

penawaran sahamnya karena kurangnya informasi yang dimiliki. 
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Perbedaan harga di kedua pasar tersebut mestinya dapat dihindarkan 

apabila penentu harga di kedua pasar memiliki informasi yang sama, Rock 

dalam Manurung (2012) membagi investor menjadi dua kelompok dalam 

teori ini yaitu investor yang memiliki informasi dan investor yang tidak 

memiliki informasi. Informed investor, yang mempunyai informasi 

sempurna tentang realisasi nilai dari penawaran saham baru. Uninformed 

investor, yang mempunyai harapan sama atas ketidak pastian nilai saham. 

Sebagian investor adalah uninformed investor, mempunyai informasi yang 

terbatas tentang prospek perusahaan baru dibandingkan issuer dan 

investment banker selaku penjamin emisi. 

Terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

a. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam 

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan 

prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang 

mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh 

pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada 

pemegang saham.  

b. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang 

manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 

pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar 

pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan 

sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. 
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G. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Underpricing  

Telah dijelaskan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan Initial 

Public Offering (IPO) maka secara rata–rata biasanya harga saham pertama 

diperdagangan sekunder cenderung mengalami underpriced. Fenomena 

terjadinya underpricing di jumpai hampir pada semua pasar modal yang ada di 

dunia. Beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing yang diteliti pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Pengaruh Reputasi Underwriter Terhadap Underpricing 

Menurut Pasal 1 Angka 17 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar 

modal underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten 

untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau 

tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Penjamin 

emisi (underwriter) yang memiliki reputasi tinggi dapat mengurangi 

konflik yang terjadi dengan menetapkan harga saham perdana sesuai 

dengan kondisi perusahaan, sehingga akan mengurangi underwriter, 

tingkat underpricing akan lebih rendah. Menurut Fahmi (2015:53) 

underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk 

melakukan penawaran umum pardana bagi kepentingan emiten dengan 

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual.  

Gunarsih, dkk (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

reputasi underwriter mempengaruhi tingkat underpricing dengan arah 

negatif. Artinya semakin seorang underwriter memiliki reputasi yang baik 

maka tingkat underpricing pun akan semakin rendah. Risqi (2013) 
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menunjukkan hasil bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif 

terhadap underpricing yang berarti reputasi underwriter dapat 

meminimalkan terjadinya underpricing. Hal tersebut karena underwriter 

dengan reputasi tinggi akan berperan dalam mengurangi setiap konflik 

pada saat penetapan harga saham. Sejalan dengan penelitian Purwanto 

dan Mahyani (2016) yang menyatakan bahwa reputasi underwriter 

berpengaruh negatif terhadap underpricing, dimana dengan semakin 

tingginya reputasi seorang underwriter maka underpricing yang terjadi 

juga akan semakin berkurang. Underwriter dengan reputasi yang tinggi 

dianggap lebih memiliki keberanian dalam menjamin emisi saham untuk 

jumlah yang besar, sehingga dapat memperkecil setiap kelemahan harga 

saham saat penawaran umum perdana. 

2. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Underpricing  

Menurut penelitian Holland dan Horton dalam Kristiantari 

(2013), Reputasi auditor berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan 

ketika suatu perusahaan go public. Auditor yang bereputasi tinggi dapat 

digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap kualitas perusahaan 

emiten. Auditor bereputasi baik mempunyai peran sebagai meningkatkan 

kepercayaan masyarakat akan keakuratan informasi yang disajikan dalam 

prospektus sebagai dasar analisis untuk mengambil keputusan untuk 

berinvestasi. Dengan demikian, jika perusahaan emiten menggunakan 

auditor bereputasi baik akan mengurangi underpricing. Menurut 

Rochayani dan Setiawan (2014) menyatakan bahwa penggunaan jasa 
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auditor dan penjamin emisi yang bereputasi baik akan memberikan sinyal 

mengenai nilai perusahaan dan kualitas IPO kepada investor yang 

potensial dan memberikan jaminan bahwa ramalan laba yang dibuat sesuai 

dengan aturan-aturan yang semestinya dan bahwa asumsi yang digunakan 

mempunyai dasar yang rasional terhadap ramalan yang dibuat manajemen. 

3. Pengaruh Return on equity (ROE) Terhadap Underpricing  

Return on equity (ROE) menurut Brigham dalam Purbarangga dan 

Yuyetta (2013), dapat digunakan sebagai indikator margin laba perusahaan 

dan efisiensi penggunaan aktiva.  

Return on equity (ROE) merupakan ukuran profitabilitas dimana 

merupakan informasi yang diberikan kepada investor mengenai seberapa 

besar tingkat pengembalian modal investor dari perusahaan yang berasal 

dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba (Kasmir, 2015:115). 

Menurut Kim (2012) berdasarkan teori Signalling yaitu untuk mengatasi 

penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang 

berkualitas baik dapat memberikan sinyal bagi investor untuk menunjukan 

bahwa perusahaan berkualitas baik. Semakin tinggi ROE maka 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan 

datang juga lebih tinggi. 

4. Pengaruh profitabilitas Return on assets (ROA) terhadap underpricing 

Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap underpricing Untuk 

mengukur profitabilitas menggunakan Return on assets (ROA). 

Penggunaan variabel ROA ini adalah sebagai pengukur tingkat 
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profitabilitas perusahaan yang akan dinikmati oleh seluruh penyandang 

dana baik investor maupun kreditur. Oleh sebab itu ROA menunjukkan 

kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini penting bagi 

pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen 

perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin  besar 

ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan 

kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih 

besar dan sebaliknya (Kasmir, 2015:202). 

Rumus untuk menghitung ROA: 

��� =	
Laba	Bersih	Setelah	Pajak

Total	Aset
	�	100% 

ROA merupakan representasi terhadap efektivitas operasional 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Puspaningsih dan Mujib, 

2011). Ghozali dan Mansur (2002) serta penelitian Yasa (2012) 

menunjukkan bahwa Profitabilitas (ROA) mempunyai pengaruh negatif 

terhadap underpricing. Namun penelitian yang dilakukan Mukhlis (2012) 

dan penelitian Setianingrum dan Suwito (2016) menunjukkan bahwa 

ROA tidak mempunyai pengaruh terhadap underpricing. 

5. Pengaruh tingkat leverage terhadap underpricing 

Tingkat leverage menggambarkan risiko yang diukur dengan 

membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aset. Menurut 

penelitian yang dilakukan Irawati Junaeni (2013) bahwa tingkat leverage 

berkorelasi positif dengan intial return. Dapat disimpulkan bahwa 
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leverage tinggi menggambarkan risiko perusahaan yang tinggi pula 

sehingga investor dalam melakukan keputusan investasi akan 

menghindarkan penilaian harga saham perdana yang terlalu tinggi yang 

menyebabkan underpricing. 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk 

menguji variabel yang mempengaruhi underpricing dalam bentuk tabel. 

Tabel 2.1 Literatur Sejenis 

No  Nama  Judul   Publikasi   Variable  Hasil  

1  Indita 

Azisia 

Risqi, Puji 

Harto 

ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING 

KETIKA INITIAL 

PUBLIC OFFERING 

(IPO) DI BURSA 

EFEK INDONESIA 

Volume 2,  

Nomor 3,  

Tahun 2013, 

Halaman 1-

7 

http://ejourn

al-

s1.undip.ac.i

d/index. 

php/account

ing           

 ISSN: 

2337-3806 

Independen : 

underwriter 

reputation, 

auditor 

reputation, 

Return on 

equity,  leverage 

ratio. 

 

Dependen : 

Underpricing 

variabel independen 

reputasi underwriter, 

reputasi auditor, return 

on equit, dan tingkat 

leverage secara 

bersama-sama 

(simultan) berpengaruh 

terhadap variabel 

underpricing (UND) 

uji signifikansi 

parameter individual 

(ttest), pada 

menunjukkan bahwa 

variabel reputasi 

underwriter 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

pengungkapan 

underpricing. 

2 Shoviyah 

Nur Aini 

(2013) 

FAKTOR-FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING 

SAHAM PADA 

PERUSAHAAN IPO 

DI BEI PERIODE 

2007-2011 

Volume 1 

Nomor 1 

Januari 

2013. Jurnal 

Ilmiah 

Manajemen 

Independen : 

Financial 

Information 

Variables, Non 

Financial 

Information 

Variables 

 

Dependen : 

Underpricing 

Penelitian ini 

menggunakan model 

regresi berganda. Hasil 

penelitian yakni 

terdapat pengaruh 

secara simultan antara 

DER, ROE, ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, reputasi 

underwriter, reputasi 

auditor dan penggunaan 

dana IPO untuk 

investasi terhadap 

underpricing. 

penelitian ini 

menunjukkan return on 

equity tidak 

berpengaruh terhadap 

underpricing saham 
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No  Nama  Judul   Publikasi   Variable  Hasil  

pada perusahaan yang 

melaksanakan IPO 

2007-2011. 

3 Rahma 

Indria 

Puspita  

Daljono 

ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING 

PADA SAAT INITIAL 

PUBLIC OFFERING 

(IPO) DI BURSA 

EFEK INDONESIA 

PERIODE 2010-2012 

Volume 3,  

Nomor 3, 

Tahun 2014, 

Halaman 1-

10 

http://ejourn

al-

s1.undip.ac.i

d/index.php/

accounting           

ISSN 

(Online): 

2337-3806 

Independen : 

initial public 

offering, go 

public, signaling 

theory 

 

Dependen : 

Underpricing 

Variabel umur 

perusahaan, persentase 

penawaran, dan 

financial leverage tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

Variabel jangka waktu 

penawaran dan 

pertumbuhan total aset 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

 

4 Irawati 

Junaeni dan 

Rendi 

Agustian 

ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

TINGKAT 

UNDERPRICING 

SAHAM PADA 

PERUSAHAAN 

YANG MELAKUKAN 

INITIAL PUBLIC 

OFFERING DI BEI 

Volume 1 

Nomor 1 

Mei-Juni 

2013 ISSN 

2338-3321 

 Email: 

irawahyudi

@hotmail.c

om 

Independen : 

IPO, 

underwitting, 

financial 

leverage, 

proceeds, jenis 

industri  

 

Dependen : 

Underpricing 

Terdapat pengaruh 

secara simultan reputasi 

underwriter, financial 

leverage, proceeds dan 

jenis industri terhadap 

tingkat underpricing 

saham. 

Secara parsial diperoleh 

hasil bahwa reputasi 

underwriter 

mempengaruhi initial 

return, sedangkan 

variabel financial 

leverage, proceeds dan 

jenis industri tidak 

mempengaruhi tingkat 

underpricing saham 

secara signifikan. 

5 Eliezer 

Kurnia 

Aryapranata 

Adityawarm

an 

PENGARUH 

REPUTASI AUDITOR, 

REPUTASI 

UNDERWRITER, DAN 

PERSENTASE FREE 

FLOAT TERHADAP 

TINGKAT 

UNDERPRICING 

PADA INITIAL 

PUBLIC OFFERING 

(Studi Empiris pada 

Perusahaan yang Go 

Public di Bursa Efek 

Indonesia Periode 

Tahun 2012-2014) 

Volume 6,  

Nomor 2, 

Tahun 2017, 

Halaman 1-

9 

http://ejourn

al-

s1.undip.ac.i

d/index.php/

accounting 

ISSN 

(Online): 

2337-3806 

Independen : 

auditor 

reputation, 

underwriter 

reputation, 

percentage of 

free float  

 

Dependen : 

Underpricing 

Hasil penelitian 

menunjukkan informasi 

dalam prospektus 

penawaran perdana 

yang mempengaruhi 

tingkat underpricing. 

Reputasi auditor dan 

reputasi underwriter 

terbukti berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap tingkat 

underpricing. 

Sedangkan, persentase 

free float terbukti tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

6 David Tri 

Rachmadha

nto Raharja 

ANALISIS 

PENGARUH FAKTOR 

FUNDAMENTAL 

PERUSAHAAN DAN 

KONDISI EKONOMI 

MAKRO TERHADAP 

TINGKAT 

UNDERPRICING 

Volume 3,  

Nomor 4, 

Tahun 2014, 

Halaman 1. 

http://ejourn

al-

s1.undip.ac.i

d/index.php/

Independen : 

Signaling 

Theory, 

Financial Ratio, 

Macro 

Economics  

 

Dependen : 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

hanya 33ignalli debt to 

equity ratio yang 

berpengaruh 33ignalli 

terhadap tingkat 

underpricing. 

Sedangkan 33ignal-
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No  Nama  Judul   Publikasi   Variable  Hasil  

SAAT PENAWARAN 

UMUM PERDANA  

accounting 

ISSN 

(Online): 

2337-3806 

Underpricing faktor lain yaitu TATO, 

ROE, CR, tingkat 

inflasi, tingkat suku 

bunga, dan nilai tukar 

rupiah terbukti tidak 

berpengaruh terhadap 

tingka underpricing. 

7 Reza 

Widhar 

Pahlevi 

ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING 

SAHAM PADA 

PENAWARAN 

SAHAM PERDANA  

DI BURSA EFEK 

INDONESIA 

Volume 18, 

Nomor 2 

juli 2014 

hal, 219-232 

e-mail: 

rezawidharp

@gmail.co

m 

Independen : 

Initial Public 

Offering, Initial 

Return  

 

Dependen : 

Underpricing 

Hasil  penelitian 

menunjukkan bahwa 

34ignalli Reputasi 

Underwriter, Reputasi 

Auditor, Persentase 

Saham yang ditawarkan 

ke Publik, dan Jenis 

Industri tidak 

mempunyai pengaruh 

yang signifikan 

terhadap Underpricing, 

Sedangkan ignalli 

Financial leverage 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Underpricing, 34ignalli 

Profitabilitas (ROA), 

Profitabilitas (NPM), 

Current Ratio, Ukuran 

     Perusahaan, dan Umur 

Perusahaan 

berpengaruh 34ignalli 

dan signifikan terhadap 

Underpricing saham 

pada penawaran saham 

perdana di Bursa Efek 

Indonesia. 

8 Rosma 

pakpahan, 

SE., M.Si. 

 Etti Ernita 

Sembiring, 

SE., M.Si 

PENGARUH 

FAKTOR-FAKTOR 

FUNDAMENTAL 

DAN REPUTASI 

UNDERWRITER 

TERHADAP 

UNDERPRICING 

PADA PERUSAHAAN 

YANG MELAKUKAN 

IPO PERIODE 2006-

2011. 

Volume,4 

Nomor 1, 

Tahun 2015 

Independen : 

underwriter 

reputation , 

DER , ROA , 

firm size , 

market prices. 

 

Dependen : 

Underpricing 

Hasil penelitian ini 

tidak mendukung 

satupun hipotesis atau 

dengan kata lain 

34ignal-faktor 

fundamental dan 

reputasi underwriter 

tidak mempengaruhi 

underpricing. Hal ini 

membuktikan 

dukungan terhadap 

teori 34ignalling terkait 

asimetri informasi 

antara emiten, investor 

dan underwriter.   

9 Anggelia 

Hayu 

Lestari 

Raden 

Rustam 

Hidayat Sri 

Sulasmiyati 

ANALISIS FAKTOR-

FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING  

SAHAM PADA 

PENAWARAN 

UMUM PERDANA DI 

BEI PERIODE 2012-

2014 (Studi pada 

Perusahaan yang 

Melaksanakan IPO di 

Vol. 25  No. 

1 Agustus 

2015                                                                                 

administrasi

bisnis.stude

ntjournal.ub

.ac.id 

Independen : 

penawaran 

umum perdana, 

reputasi 

underwriter, 

reputasi auditor, 

umur 

perusahaan, 

persentase 

penawaran 

saham, jenis 

Hasil uji simultan 

menunjukkan bahwa 

variabel reputasi 

underwriter, reputasi 

auditor, umur 

perusahaan, persentase 

penawaran saham, dan 

jenis industri tidak 

memiliki pengaruh 

yang signifikan secara 

simultan terhadap 
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No  Nama  Judul   Publikasi   Variable  Hasil  

Bursa Efek Indonesia  

Periode 2012-2014) 

industri.  

 

Dependen : 

Underpricing 

variabel underpricing. 

10 Marchamatu

l Maolaa 

ANALISIS FAKTOR 

YANG 

MEMPENGARUHI  

UNDERPRICING 

PADA SAAT 

PENAWARAN 

PERDANA 

 ( INITIAL PUBLIC  

OFFERING ) DI 

BURSA EFEK 

INDONESIA 

 

Vol VIII No 

2 Oktober 

2017 

ISSN 1693 - 

7945 

 

Independen : 

Umur 

perusahaan,  

Debt to equity 

ratio,  

Return on asset, 

Earning per 

share,  

Kepemilikan 

publik, Ukuran 

perusahaan 

 

Dependen : 

Underpricing 

Hasil penelitian ini 

menjelaskan bahwa 

secara simultan 

variabel independen  

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

variabel dependen,  

level underpricing. 

Sedangkan hasil dari 

uji statistik 

secara parsial hanya 

variabel return on 

asset(ROA) yang  

berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap 

level underpricing. 
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I. Kerangka Pemikiran 

Adapun kerangka pemikiran dari penelitian penulis adalah sebagai 

berikut: 

 

  

 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

J. Hipotesis 

 

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap 

permasalahan sebagai berikut: 

Pengaruh reputasi underwriter terhadap underpricing. Penjamin emisi 

(underwriter) yang memiliki reputasi tinggi dapat mengurangi konflik yang 

terjadi dengan menetapkan harga saham perdana sesuai dengan kondisi 

Reputasi Underwriter 

(X1) 

Underpricing 

(Y) 

Tingkat Leverage 

(X5) 

Return on equity (ROE) 

(X3) 

Reputasi Auditor 

(X2) 

Return On Asset (ROA) 

(X4) 
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perusahaan, sehingga akan mengurangi underpricing. Oleh karena itu, dengan 

reputasi yang baik dari underwriter, tingkat underpricing akan lebih rendah. 

Menurut Ghozali dan Mudrik Al Mansur (2002), reputasi underwriter 

berpengaruh negatif terhadap underpricing dengan tingkat signifikansi 10%. 

H1: Terdapat pengaruh   Reputasi Underwriter Terhadap Underpricing. 

Pengaruh reputasi auditor terhadap underpricing. Auditor bereputasi 

baik mempunyai peran sebagai meningkatkan kepercayaan masyarakat akan 

keakuratan informasi yang disajikan dalam prospektus sebagai dasar analisis 

untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi. Dengan demikian jika 

perusahaan emiten menggunakan  auditor bereputasi baik akan mengurangi 

underpricing. Menurut Rochayani dan Setiawan (2014) menyatakan bahwa 

penggunaan jasa auditor dan penjamin emisi yang bereputasi baik akan 

memberikan sinyal mengenai nilai perusahaan dan kualitas IPO kepada 

investor yang potensial dan memberikan jaminan bahwa ramalan laba yang 

dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang semestinya dan bahwa asumsi yang 

digunakan mempunyai dasar yang rasional terhadap ramalan yang dibuat 

manajemen. 

H2: Terdapat pengaruh   Reputasi Auditor Terhadap  Underpricing. 

Pengaruh return on equity (ROE) terhadap underpricing. Return on 

equity (ROE) merupakan ukuran profitabilitas dimana merupakan informasi 

yang diberikan kepada investor mengenai seberapa besar tingkat 

pengembalian modal investor dari perusahaan yang berasal dari kinerja 

perusahaan dalam  menghasilkan laba. Berdasarkan  teori Signalling  yaitu 
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untuk mengatasi penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka 

perusahaan yang berkualitas baik dapat memberikan sinyal bagi investor 

untuk menunjukan bahwa perusahaan berkualitas baik. Semakin tinggi ROE 

maka kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang akan 

datang juga lebih tinggi. 

H3: terdapat pengaruh  Return on equity (ROE) terhadap Underpricing. 

Kebanyakan dari penanam modal selalu menginginkan profit atau laba 

yang selalu meningkat tiap periodenya atau minimal sama. Return on asset 

menunjukkan bagaimana perusahaan meinginvestasikan modalnya dalam 

total aktiva untuk menghasilkan laba (Marlina & Danica, 2013). Return on 

assets (ROA) menunjukkan kemampuan modal yang diinvestasikan dalam 

total aktiva untuk menghasilkan laba perusahaan. Semakin besar laba yang 

akan dihasilkan perusahaan dapat menurunkan tingkat underpricing pada saat 

saham tersebut melakukan penawaran perdana. 

H4:  terdapat pengaruh Return on assets (ROA) Terdapat Underpricing 

Pengaruh tingkat leverage terhadap underpricing Tingkat leverage 

menggambarkan risiko yang diukur dengan membandingkan  total  kewajiban 

perusahaan dengan total aset. Menurut penelitian yang dilakukan Rosma., 

(2015) bahwa tingkat leverage  berkorelasi positif dengan intial return. Dapat 

disimpulkan bahwa  leverage tinggi menggambarkan risiko perusahaan yang 

tinggi pula sehingga investor dalam melakukan keputusan investasi akan 

menghindarkan penilaian harga saham perdana yang terlalu tinggi yang 

menyebabkan underpricing. 

H5: Terdapat pengaruh  Tingkat Leverage Terhadap Underpricing. 


