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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Pada umumnya, setiap perusahaan pasti memiliki tujuan untuk melakukan 

pengembangan terhadap bidang usahanya agar lebih kompetitif dalam dunia 

bisnis. Perusahaan sangat tergantung pada ketersediaan dana yang dimiliki untuk 

melakukan proses pengembangan tersebut. Haska (2017) mengatakan bahwa 

alternatif yang dapat digunakan perusahaan dalam sumber pendanaan adalah 

dengan menawarkan saham perusahaan kepada masyarakat secara umum melalui 

proses go public. Sebelum diperdagangkan di pasar sekunder perusahaan akan 

menawarkan saham pertamanya dipasar primer atau pasar perdana. Penawaran 

saham untuk pertama kalinya ini disebut Intial Public Offering (IPO) 

Setelah melalui proses IPO, selanjutnya saham akan diperdagangkan di 

bursa efek atau pasar sekunder. Akan tetapi permasalahan muncul ketika harga 

saham perusahaan go public yang melakukan IPO mengalami underpricing yaitu 

adanya selisih antara harga saham di pasar sekunder dengan harga saham pada 

saat IPO atau penawaran saham dipasar perdana (Rachmadhanto, 2014). Gupita 

(2013) menjelaskan untuk menciptakan harga saham yang ideal, perusahaan 

terlebih dahulu perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

underpricing agar perusahaan yang go public dapat terhindar dari kerugian harga 

yang lebih rendah dari pasar sahamnya. Hal ini diperkuat oleh Kristiantari (2013) 

yang menyatakan asimetri informasi antara penjamin emisi, perusahaan dan 

investor menjadi suatu penjelasan terjadinya fenomena underpricing.  
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Berdasarkan penelitian dari Kristiantiantari (2013) mengatakan beberapa 

negara banyak yang menetapkan harga saham perdana di bawah harga pasarnya 

atau mengalami underpricing. Fenomena ini terjadi diberberapannegara seperti 

Amerika Serikat,nInggris, Australia, AfrikanSelatan, China dannIndonesia. 

Berikut ini data perkembangan kegiatan IPO di BEI tahun 2013-2017 : 

Tabel 1.1 

Perkembangan IPO di BEI tahun 2013-2017 

Tahun 
Perusahaan yang 

mendaftar IPO 
Underpricing Overpricing Tetap 

2013 31 21 8 2 

2014 23 20 2 1 

2015 17 15 1 1 

2016 15 14 1 0 

2017 36 33 3 0 

Total 122 103 15 4 

Sumber : Data diolah, 2018 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui dari 122 perusahaan yang 

melakukan IPO sebanyak 103 perusahaan mengalami underpricing, 15 

perusahaan mengalami overpricing, dan 4 perusahaan tidak mengalami keduanya. 

Hal ini menunjukkan bahwa dalam mekanisme proses IPO salah satu tahapan 

yang paling sulit dilakukan adalah menetapkan harga saham perdana suatu 

perusahaan yang sesuai harga pasarnya. Banyak perusahaan yang mengalami 

kegagalan dalam menentukan harga saham perdanannya. Adanya perbedaan 

konflik kepentingan antara underwriter dan perusahaan dalam membuat harga 

saham perusahaan menyebabkannadanya misprice pada saatnpenawaran 

perdananya dalam menentukan harga sahamnya (Haska, 2017).  
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Emiten sangat menginginkannunderpricing dapat diminimalkan bahkan 

dihilangkan karena menyebabkanmadanya transfernkemakmuran dari pemilik 

perusahaan kepadanpembeli saham sehungga dana yang diperoleh menjadintidak 

maksimal (Haska, 2017). Beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing 

adalah risikoninvestasi, returnnoneequity (ROE),nproceeds,mlikuiditas dan nilai 

tukar rupiah (Kurs) dengan reputasi underwriternsebagai variabelmmoderasi yang 

memperlemah atau memperkuat pengaruhvvariabel independennterhadap 

variabelndependen.  

Faktor pertama yang mempengaruhi underpricing adalah risiko investasi. 

Risiko investasi dipilihnuntuk menunjukkantingkat risiko suatu perusahaan 

yangmakan ditanggung oleh investor dari investasi yang dilakukan. Umumnya 

risiko terhadap return berjalannsearah, semakin tinggi risiko semakin 

tinggimreturn. Hal ini dikarenakan risikoninvestasi dipilih sebagai pengukur 

tingkat risiko perusahaan yang akan di peroleh calonminvestornkarena perusahaan 

yang memiliki risiko tinggi ketikammelakukanmIPO, hargampenawaranmyang 

ditawarkannkepada calon investor telah mempertimbangkan tingkat risiko 

investasinyang tinggi sehingga harga mendekatinharga wajar. Penelitian yang 

dilakukan oleh Haska, (2017) mengatakan bahwa risiko investasi berpengaruh 

terhadap underpricing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2017) 

mengatakan bahwa risiko investasi tidak berpengaruh terhadap underpricing. 

Faktor kedua yang mempengaruhi underpricing adalah return on equity 

(ROE). Tingkat pengembalianminvestasi suatu perusahaanndapat diukur 

menggunakannrasio return oninequity (ROE) yang merupakan rasio untuk 
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membandingkan antara labanbersih perusahaan dengannaset bersihnya atau modal 

perusahaan. Rasio ini mengukur berapa keuntungan yang dihasilkan oleh 

perusahaanndibandingkan dengannmodal yang disetornoleh pemegangnsaham. 

MelaluimIPO diharapkanmberdampak membaiknya prospekmperusahaan karena 

ekspansinatau investasinyang akan dilakukannatas hasil pelaksanaan IPO 

(Haska,2017). Penelitian yang dilakukan oleh Haska (2017), Ratnasari (2013) 

mengatakan bahwa return on equity (ROE) berpengaruh terhadap underpricing. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Rachmadhanto (2014) mengatakan bahwa 

return on equity (ROE) tidak memiliki pengaruh terhadap underpricing. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi underpricing adalah proceeds. Pada 

saatnperusahaannmenawarkan sahamibaru maka terdapatialiran kas masuk disebut 

dengan proceeds atau penerimaanndari pengeluaran saham (Haska, 2017). Dari 

nilai penerimaan yang berupa aliran kas masuk sahamnyang ditawarkan ke publik 

memberikanninformasi sejauh manamkebutuhan keuangan perusahaan untuk 

melakukan pengembangan terhadap perusahannya. Semakin tinggi perusahaan 

dikembangkan maka akan semakin tinggi jumlah dana yang dibutuhkan. Sehingga 

proceeds atau aliran kas masuk perusahaan merupakan bentuk suatu proksi 

ketidakpastian yang dihubungkan dengan harga saham dimana semakin tinggi 

perusahaan dikembangkanmmaka semakinntinggimjumlah dana yangndibutuhkan 

(Haska, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Haska (2017) mengatakan bahwa 

proceeds memiliki pengaruh terhadap underpricing. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Junaeni (2013) mengatakan bahwa proceeds tidak memiliki 

pengaruh terhadap underpricing. 
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Faktor keempat yang mempengaruhi underpricing adalah likuiditas. 

Likuiditas merupakan variabel yang memiliki hubungan dengan kemampuan 

perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya (Gupita, 2013). Didalam 

sahamnperdana yang ditawarkan kepada investor terdapat tingkat risiko likuiditas 

dari suatu perusahaan, dimana semakinntinggi likuiditas maka semakintinggi juga 

kepastianmperusahaan untuk membayar hutangmjangka pendek, sehingga risiko 

yang ditanggungnpemegang saham akannsemakinnkecil. Tingginya likuiditas 

mengurangi risiko ketidakpastian perusahaan dan menaikkan intial return 

perusahaan (Gupita, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Gupita (2013) 

mengatakan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap underpricing. Namun 

penelitian yang dilakukan oleh Antoro (2018) mengatakan bahwa likuiditas tidak 

memiliki pengaruh terhadap underpricing. 

Faktor kelima yang mempengaruhi underpricing adalah nilai tukar rupiah 

(Kurs). Kondisi makro ekonomi yang bergejolak membuat masalah ini menarik 

untuk diteliti kembali. Salah satunya adalah pengaruh dari nilai tukar rupiah 

(Kurs) yang membawa dampak pada industri dalam negeri. Pergerakan kurs yang 

dinamis dapat menjadi alternatif bagi investor dalam melakukan investasi. 

Investor akan mengalihkan investasinya ke perdagangan kurs yang akan 

menyebabkan menurunnya permintaan di pasar modal. Menurunnya nilai tukar 

rupiah (Kurs) terhadap mata uang asing memiliki pengaruh negatif terhadap pasar 

modal dan ekonomi dalam negeri. Sehingga kemungkinan besar berefleksi pada 

harga saham yang akan mempengaruhi tingkat underpricing saham perdana 

(Rachmadhanto, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2015) 
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mengatakan bahwa nilai tukar rupiah (Kurs) memiliki pengaruh terhadap 

underpricing. Namun penelitian yang dilakukan oleh Rachmadhanto (2014) 

mengatakan bahwa nilai tukar rupiah (Kurs) tidak tidak memiliki pengaruh 

terhadap underpricing. 

Faktor keenam yang mempengaruhi underpricing adalah reputasi 

underwriter. Variabel reputasinunderwriter menjadi variabeltmoderasi yangtakan 

memperlemah atau memperkuat hubungannlangsung pengaruh antara variabel 

independen dengan variabel.dependen. Underwiter merupakan lembaga dari 

penjamin emisi yangnmempunyai perannutama pada setiap emisi efek dipasar 

modal (Haska, 2017). Dalamnproses go public, underwriter mempunyai peran 

penting untuk membantu calon emiten, di antaranya adalah menetapkan harga 

penawaran perdana saham berdasarkan kesepakatan bersama dengan perusahaan, 

menjual dan menawarkan saham perdana kepada calon investor, mempersiapkan 

prospektus, memasarkan saham (public expose, road show, book building), 

sekaligus menjamin penjualan saham perdana sehingga akan meningkatkan minat 

calon investor untuk melakukan penawaran terhadap saham perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2013) mengatakan bahwa reputasi 

underwriter memiliki pengaruh terhadap underpricing. Namun penelitian yang 

dilakukan oleh Ekadjadja (2013) mengatakan bahwa reputasi underwriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap underpricing. 

Meskipunnstudintentangtfenomena underpricingytelah banyakydilakukan, 

namun darinpenelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda 

antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, sehingga penelitianndibidang ini 
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masihndianggap masalahtyang menarik. Penelitianiiniimerupakan bentuk replikasi 

dari penelitiannyang dilakukanooleh Haska pada tahun 2017 yang dilakukan pada 

seluruh perusahaan nonnkeuangannyang melakukan InitialnPubliccOffering (IPO) 

di BursawEfekmIndonesia (BEI) pada periode 2010-2014. Persamaan 

penelitianniniddengan penelitian sebelumnyanterletak padamvariabel yaitunrisiko 

investasi, returnmonmequity (ROE), proceedsmterhadap underpricing dengan 

reputasinunderwriter sebagainvariabelnmoderasi. Sedangkan perbedaantpenelitian 

ini dengannpenelitian Dea Haska adalah peneliti menambahkan dua variabel yaitu 

likuiditas dan nilai tukar rupiah (Kurs). Variabel likuiditas berhubungan dengan 

kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya atau 

kepastiannperusahaannuntuk membayar hutangnjangka pendek sehingga untuk 

mendapatkan return yang lebih tinggi, investor harus mendapatkan tingkat 

underpricing yang tinggi pula dan begitupun sebaliknya (Gupita, 2013). Dan 

variabel nilai tukar rupiah (Kurs) untuk mengetahui pengaruh perubahan serta 

dampak pada permintaan saham dipasar modal yang mempengaruhi harga saham 

dan tingkat underpricing yang akan dialami perusahaan (Andriana, 2015). Objek 

dalamnpenelitiannininadalah perusahaan go public yangmmelakukan IPO dan 

mengalami underpricing ditBursa Efek Indonesiamperiodem2013-2017. Alasan 

peneliti mengambil penelitian ini adalah agar lebih mengetahui faktor-faktor yang 

mepengaruhi tingkat underpricing yang menjadi sinyal positif bagi investor agar  

perusahaan dapat memaksimalkan dana yang diperoleh dari proses IPO yang 

dilakukan sehingga perusahaan dapat melakukan pengembangan terhadap 

usahanya agar lebih kompetitif dalam dunia bisnis. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis membuat judul penelitian ini 

“PENGARUH RISIKO INVESTASI, RETURN ON EQUITY (ROE), 

PROCEEDS, LIKUIDITAS DAN NILAI TUKAR RUPIAH (KURS) 

TERHADAP  UNDERPRICING DENGAN REPUTASI UNDERWRITER 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI  PADA PERUSAHAAN GO PUBLIC 

YANG IPO DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2013-2017” 

1.2  Ruang Lingkup 

Mengingat begitu luasnya permasalahan yang berkaitan dengan faktor 

yang mempengaruhi underpricing, agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus 

sehingga lebih mudah dipahami serta untuk menghindari adanya salah tafsiran 

terhadap maksud dan tujuan penelitian ini. Makaidalamipenelitian ini peneliti 

membatasiypermasalahan sebagainberikut : 

1.2.1 Hanya meneliti perusahaaan yang mengalami underpricing pada saat Intial 

Public Offering (IPO).  

1.2.2 Variabel dalamnpenelitiannininterdiri dari variabelnindependen, variabel 

dependenidanivariabel moderasi.  

a. Variabel independen : risiko investasi, returnnonnequity (ROE), 

proceeds, likuiditas dan nilaintukar rupiahn(Kurs).  

b. Variabelndependen : underpricing. 

c. Variabelnmoderasi : reputasi underwriter.  

1.2.3 Objek penelitiannini adalahnperusahaanngo publicnyang listing dinBursa 

EfeknIndonesiandannmelakukannIPO padanperiode 2013-2017. 



9 
 

 

1.3  PerumusannMasalah  

 Setiap perusahaan memiliki tujuan untuk melakukan pengembangan 

terhadap usahanya. Sejalan dengan adanya globalisasi yang didukung kemajuan 

teknologi dan komunikasi menyebabkan iklim persaingan usaha semakin ketat. 

Kiatnya persaingan bisnis dalam dunia bisnis yang terjadi di Indonesia 

menjadikan persaingan harga saham perdana pada saat IPO menjadi hal yang 

cukup diperhatikan. Permasalahan yang mengakibatkan underpricing menjadi 

faktor yang diperhatikan oleh pelaku IPO. Sehingga rumusan masalah yang 

disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh risiko investasi, 

return on equity (ROE), proceeds, likuiditas dan nilai tukar rupiah (Kurs) 

terhadap underpricing. Dan mengenai pengaruh risiko investasi, return on equity 

(ROE), proceeds, likuiditas dan nilai tukar rupiah (Kurs) terhadap underpricing 

dengan reputasi underwriter sebagai variabel moderasi yang akan memperkuat 

atau meperlemah hubungan variabel independen terhadap variabel dependen. 

1.3 TujuannPenelitian 

Berdasarkan pokoknpermasalahan tersebut, makanyang menjadintujuan 

penelitian ini adalahnuntuk mengujinpengaruhnvariabel risikoninvestasi, return 

onnequity (ROE),nproceeds, likuiditas dannnilai tukar rupiah (Kurs) dan  reputasi 

underwriter sebagai variabel moderasi terhadap underpricing. Berdasarkan teori 

signalling, underpricing terjadi akibat adanya asimetri informasi dalam distribusi 

informasi antara pelaku IPO yaitu emiten, underwriter, dan investor. Oleh karena 

itu, asimetri informasi dapat diatasi dengan pemberian sinyal dari perusahaaan 

kepada investor mengenai kualitas perusahaan (Haska, 2017). 
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1.5  Kegunaan Penelitian 

Penelitiannini diharapkanndapat memberikan manfaat bagi pelaku IPO. 

Berdasarkan rumusan masalahndiatas, maka kegunaan darinpenelitian ini adalah: 

1.5.1 Bagi Peneliti 

Untuk memperdalam dan menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh 

pengaruh risikoninvestasi, returnmonmequity (ROE),mproceeds, likuiditas dan 

nilai tukar rupiah (Kurs) terhadap underpricingmdengan reputasimunderwriter 

sebagai variabelmmoderasi yang melakukan InitialnPublicOffering (IPO) di BEI. 

1.5.2 Bagi Akademisi 

Penelitian ininmenjadi sarana untuknmelatih diri dalamnmengaplikasikan 

teorinyang telah diperoleh dibangkunkuliah, serta sebagai sumber informasi dan 

referensi untuknpenelitiannselanjutnya mengenai topik penelitiannini, serta dapat 

memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalamnkhususnya 

mengenaimunderpricing pada penawarannsaham perdananperusahaan. 

1.5.3 Bagi Investor dan Calon Investor 

Sebagai sumber informasi untukmpengambilannkeputusan investasi serta 

untuk membuat strategi investasi di pasar modal. 

1.5.4 Bagi Perusahaan 

Dapat digunakanmsebagai bahannpertimbangan mengenainfaktor-faktor 

yang mempengaruhinunderpricing sahammdari penawaran saham perdana 

sehingga mendapatkan keberhasilan dalam melakukan Initial Public Offering 

(IPO). 


