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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana (Initial Public Offering), 

perusahaan perlu membuat laporan prospektus. Laporan prospektus 

merupakan suatu acuan serta media yang akan digunakan oleh investor untuk 

mengenali perusahaan yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya laporan 

prospektus ini adalah untuk menarik minat calon investor untuk berinvestasi. 

Oleh karena itu informasi yang diungkapkan harus relevan dan  bisa menarik 

minat investor. Salah satu informasi yang bisa menarik investor agar tertarik 

membeli saham perusahaan adalah dengan mengungkapkan intellectual 

capital perusahaan di dalam laporan prospektus (Bukh, 2003). 

Pengungkapan intellectual capital di dalam laporan prospektus, 

dapat membantu investor melihat nilai perusahaan, seperti skill karyawan, 

hubungan baik dengan pelanggan dan pemasok, sistem informasi perusahaan, 

rencana perusahaan kedepan dan lain-lain. Investor dapat menilai 

kelangsungan hidup perusahaan karena penyajian informasi intellectual 

capital itu. Semakin banyak perusahaan mengungkapkan intellectual capital-

nya dalam laporan prospektus, maka minat investor akan semakin meningkat 

untuk membeli saham perusahaan itu (Reese Jr, 1998). Kenaikan tingkat minat 

investor akan memancing semakin banyak publisitas dan penilaian yang 
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overvalued atas perusahaan sehingga terjadi kenaikan dalam volume 

permintaan . 

Kenaikan permintaan saham ini akan menyebabkan menigkatnya 

harga saham di pasar sekunder dibandingkan harga saham pada saat IPO 

(Reese Jr, 1998). Kondisi dimana harga saham pada saat di pasar sekunder 

lebih tinggi dari harga saham pada saat IPO ini dinamakan underpricing 

sedangkan selisih antara harga saham pada saat di pasar sekunder dengan 

harga saham pada saat IPO disebut initial return. Dengan kata lain, semakin 

banyak perusahaan mengungkapakan intellectual capital dalam laporan 

prospektus maka harga saham akan akan mengalami kondisi underpricing dan 

akan memberikan initial return terhadap investor. Investor pantas 

mendapatkan initial return yang tinggi karena sulitnya investor untuk menilai 

tingkat keuntungan dan risiko perusahaan yang melakukan IPO (Sulistio, 

2005) 

Singh dan Zahn (2007) menemukan bahwa intellectual capital 

disclosure berpengaruh positif terhadap underpricing (initial return). 

Abdolmohammadi (2005) menunjukkan bahwa intellectual capital 

disclosoure berpengaruh positif terhadap kapitalisasi pasar. Hasil temuan di 

atas diperkuat oleh penelitian Widarjo (2011) yang membuktikan bahwa 

intellectual capital disclosure berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan di 

hari pertama perdagangan. Hal ini berbeda dengan temuan Prasanti dan Putra 

(2015) menemukan bahwa intellectual capital disclosure berpengaruh negatif 

terhadap underpricing (initial return). 
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Penelitian ini penting dilakukan setidaknya karena beberapa 

alasan.Pertama, masih adanya hasil empiris terdahulu yang masih kontradiktif 

dan bervariasi.Kedua,pentingnya pengungkapan intellectual capital untuk 

menciptakannilai bagi perusahaan juga membentuk kepercayaan investor atas 

perusahaan. Ketiga, penelitian mengenai praktik intellectual capital disclosure 

terhadap initial return masih jarang diteliti di Indonesia. Maka dari itu, 

peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh intellectual capital disclosure 

terhadap initial return. 

B. Rumusan Masalah

Apakah intellectual capital disclosure berpengaruh terhadap initial return? 

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan bukti bahwa intellectual capital disclosure berpengaruh

terhadap initial return.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak yang

berkepentingan.

2. Dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam rangka pengambilan

keputusan investasi  oleh investor.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada manajemen terkait

dengan pentingnya pengungkapan modal pengetahuan (Intellectual

Capital Disclosure).




