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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada umumnya setiap perusahaan mempunyai keinginan untuk 

memperluas usahanya, hal ini dilakukan dengan mengadakan ekspansi. Untuk 

melakukan ekspansi ini perusahaan memerlukan tambahan modal cukup 

besar. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar tersebut, 

seringkali dana yang diambil dari dalam perusahaan tidak cukup. Untuk itu 

diperlukan usaha mencari sumber dana dari luar perusahaan, yaitu di pasar 

modal, dengan cara melakukan emisi saham. 

Pasar modal berperan penting bagi pembangunan ekonomi sebagai 

salah satu sumber pembiayaan eksternal bagi dunia usaha dan wahana 

investasi bagi masyarakat. Pasar modal merupakan salah satu sarana guna 

memenuhi permintaan dan penawaran modal. Ditempat inilah para investor 

dapat melakukan investasi dengan cara pemilikan surat berharga bagi 

perusahaan. Pada dasarnya, pasar modal (Capital Market) merupakan pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas (saham), instrumen 

derivatif, maupun instrumen lainnya (Darmadji dan Fakhruddin, 2006). 

Menurut Samsul (2006), pasar modal adalah tempat atau sarana bertemunya 

antara permintaan dan penawaran atas instrumen keuangan jangka panjang, 

umumnya lebih dari 1 (satu) tahun. UU No. 8 Th.1995 tentang pasar modal 

mendefinisikan pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan 
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penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan 

dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan 

dengan efek. 

Pasar modal dalam bentuk konkrit berupa Bursa Efek (securities / 

stock exchange). Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya yaitu 

tempat bertemunya penjual dan pembeli, hanya yang diperdagangkan adalah 

efek. Di Indonesia terdapat Bursa Efek Indonesia (disingkat BEI, atau 

Indonesia Stock Exchange (IDX)) yang merupakan bursa hasil penggabungan 

dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi 

efektivitas operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk 

menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek 

Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini 

mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Dalam penelitian ini hanya akan 

diteliti saham perusahaan non keuangan yang melakukan Initial Public 

Offering di BEI karena sebagian besar kegiatan transaksi perdagangan di 

Indonesia dilakukan di BEI dan efek yang paling banyak diperjualbelikan 

adalah saham. 

Dengan semakin meningkatnya jumlah emiten yang tercatat di BEI, 

tentunya mengundang banyak investor untuk melakukan investasi di pasar 

modal. Pasar modal mencakup pasar perdana (Primary Market), pasar 

sekunder (Secondary Market), Pasar Ketiga (Third Market), dan Pasar 

Keempat (Fourth Market). Pasar perdana adalah Penawaran saham dari 

perusahaan yang menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu 
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yang ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar 

sekunder (Menurut Paket Desember 1987, tentang Pasar Modal Indonesia). 

Pengertian tersebut menunjukkan, bahwa pasar perdana merupakan pasar 

modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual 

untuk pertama kalinya ( penawaran umum ) sebelum saham tersebut dicatatkan 

dibursa. Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah 

melewati masa penawaran pada pasar perdana ( Ibid ). Jadi, pasar sekunder 

dimana saham dan sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui 

masa penjualan di pasar perdana. Pasar ketiga adalah tempat perdagangan 

saham atau sekuritas lain diluar bursa ( over the counter market ). Pasar 

keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar pemodal atau dengan kata 

lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke pemegang lainnya tanpa 

melalui perantara pedagang efek ( Sunariyah, 2004 ). 

Melalui pasar modal, suatu perusahaan dapat menjual sahamnya 

kepada publik guna memperoleh sumber dana untuk kegiatan ekspansi atau 

operasi perusahaan. Dan melalui pasar modal pula, para investor dapat 

menanamkan modalnya ( berinvestasi ) dengan membeli sejumlah efek dengan 

harapan akan memperoleh keuntungan dari hasil kegiatan tersebut. Sehingga 

investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu 

aset atau lebih selama periode tertentu dengan harapan akan memperoleh 

keuntungan. Namun dalam beberapa waktu terakhir pasar modal Indonesia 

telah menunjukkan perkembangan yang cukup menggairahkan, menjadikan 

semakin banyaknya saham yang terdaftar di Bursa Efek, hal ini tentunya 
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memerlukan strategi tertentu untuk membeli saham yang kiranya akan 

menguntungkan, dimana saham-saham yang dijual pada pasar perdana dapat 

menjadi pilihan untuk berinvestasi. Transaksi penawaran umum penjualan 

saham pertama kali terjadi di pasar perdana ( primary market ). Kegiatan yang 

dilakukan dalam rangka penawaran umum penjualan saham perdana disebut 

Initial Public Offering ( IPO ). IPO adalah penawaran umum saham kepada 

publik oleh emiten perusahaan publik (Dharmastuti, 2004). 

Penawaran umum perdana ( 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 pertumbuhan kinerja perusahaan 

berikutnya sesudah perusahaan melakukan IPO. Investor berharap bahwa 

kinerja perusahaan berikutnya sesudah IPO dapat dipertahankan atau bahkan 

dapat lebih ditingkatkan. 

Harga saham yang ditawarkan pada saat melakukan IPO 

merupakan faktor yang penting dalam menentukan berapa besar jumlah dana 

yang diperoleh perusahaan. Jumlah dana yang diperoleh emiten adalah jumlah 

perkalian antara jumlah lembar saham yang ditawarkan dengan harga per 

saham. Jika harga tinggi maka jumlah dana yang diterima juga besar. Demikian 

juga sebaliknya. Hal ini mengakibatkan emiten menginginkan harga perdana 

yang lebih rendah sehingga dapat memperoleh “return” pada pasar sekunder 

yang berupa capital gain. Harga perdana yang tinggi akan mengurangi atau 
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bahkan menghilangkan return awal ( initial return ). Dengan adanya perbedaan 

kepentingan tersebut dimana emiten ingin memperoleh dana yang lebih besar 

dan investor menginginkan return, mengakibatkan terjadinya underpricing, 

yakni adanya selisih positif antara harga penutupan saham ( closing price ) 

dengan harga perdana di pasar perdana, yang disebut initial return bagi 

investor ( Wardhani, 2005 ). Kondisi underpricing merugikan untuk 

perusahaan yang melakukan go-public, karena dana yang diperoleh dari publik 

tidak maksimum. 

Penelitian tentang tingkat underpricing dan harga saham 

dihubungkan dengan informasi pada prospektus merupakan hal yang menarik 

bagi peneliti keuangan untuk mengevaluasi secara empiris perilaku investor 

dalam pembuatan keputusan investasi di pasar modal. Riset-riset sebelumnya 

mengenai pengaruh informasi keuangan dan informai non keuangan terhadap 

initial return atau underpricing telah banyak dilakukan baik di bursa saham 

luar negeri maupun Indonesia ( Wardhani, 2005; Suyatmin dan Sujadi, 2006; 

Kurniawan, 2006; Islam, et al 2010; Sohail dan Raheman, 2009; Zouari, et al 

2009; Handayani, 2008; Dharmastuti, 2004 ) 

Meskipun studi tentang underpricing telah banyak dilakukan, 

namun penelitian di bidang ini masih dianggap masalah yang menarik untuk 

diteliti karena adanya inkonsistensi hasil penelitian, serta kebanyakan 

penelitian lebih memfokuskan pada variabel non keuangan sedangkan banyak 

rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi underpricing. Hal inilah yang 

mendorong penelitian dilakukan di bidang ini. Berdasarkan uraian diatas 
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maka penelitian ini menggunakan variabel rasio keuangan dan non keuangan 

guna mengukur tingkat uderpricing. Variabel rasio keuangan yang digunakan 

disini adalah Persentase Saham Yang Ditawarkan, EPS ( Earning Per Share ), 

ROE ( Return On Equity ) 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik 

untuk meneliti dan menganalisis kembali tentang faktor-faktor penyebab 

terjadinya underpricing, yang akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi 

dengan judul: 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat 

Underpriced pada penawaran saham perdana studi Pada Perusahaan 

Yang Go Public di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2011” 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi underpriced saham, maka penelitian ini akan menguji apakah, 

Persentase Saham Yang Ditawarkan, EPS ( Earning Per Share ), ROE              

( Return On Equity ) berpengaruh terhadap Tingkat Underpriced Saham pada 

Perusahaan yang Go Public di BEI tahun 2009 – 2011. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan objek perusahaan-perusahaan yang 

melakukan penawaran perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 

2009 – 2011 dengan melihat pengaruh secara parsial maupun simultan dari 

variabel Persentase Saham Yang Ditawarkan, EPS ( Earning Per Share ), 

ROE ( Return On Equity ) terhadap tingkat underpriced. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk membuktikan apakah faktor-faktor Persentase Saham Yang 

Ditawarkan, EPS ( Earning Per Share ), ROE ( Return On Equity ) pada saat 

IPO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpriced 

saham. Sedangkan manfaat penelitian Sesuai dengan perumusan masalah di 

atas, maka manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang faktor apa sajakah yang mempengaruhi tingkat 

underpriced saham, serta dapat mengaplikasikan teori  yang pernah 

didapatkan selama kuliah. 

2. Bagi investor/calon investor di pasar modal, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan 

investasi pada saat penawaran saham perdana. 

3. Bagi perusahaan selaku emiten, dapat dijadikan referensi dalam 

menentukan harga yang tepat saat penawaran saham perdana. 

4. Pada bidang akademik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dan juga dapat 

menambah khasanah pustaka bagi yang berminat mendalami 

pengetahuan dalam bidang pasar modal. 

 


