
 

 
 

 
1.1 Latar Belakang 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan agar usahanya lebih maju dan 

berkembang seiring meningkatnya persaingan ekonomi bisnis dari tahun-ketahun. 

Hal ini mendorong pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan tambahan 

modal. Ada beberapa cara untuk mendapatkan tambahan modal salah satunya  

dengan mengeluarkan saham dan dapat dibeli oleh publik. Pendanaan melalui  

penjualan saham dapat dilakukan dengan cara Initial Publik Offering (IPO) atau 

penawaran saham perdana atau disebut go publik. Ada dua alasan mengapa 

perusahaan pelakukan IPO yaitu untuk perluasan usaha dan perusahaan tidak ingin 

menambah hutang baru serta untuk mengganti sebagian hutang dengan ekuitas yang 

diperoleh dari pasar penawaran perdana (Hadi, 2019). 

Ada beberapa tahapan go publik pertama, saham akan dijual di pasar 

penawaran perdana atau IPO terlebih dahulu sebelum diperdagangkan di pasar  

sekunder. Kristianti (2012) menyatakan bahwa harga saham yang dijual di pasar  

perdana ditentukan atas kesepakatan emiten dengan penjamin emisi (Underwriter). 

Emiten dan penjamin emisi, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, 

pihak emiten berharap harga jual saham yang tinggi agar memaksimalkan dana  

yang diperoleh dari go publik. Di sisi lain harga tinggi memiliki pengaruh kepada 

minat calon investor untuk membeli saham yang akan ditawarkan. Apabila harga  

terlampau tinggi maka minat calon investor akan rendah, dan kemungkinan terbesar 

saham yang di tawarkan mengalami kesulitan saat dijual. Oleh karena itu 

underwriter harus meminimalisir resiko apabila saham tidak terjual. Ada tipe 

penjaminan efek yang berlaku di indonesia yaitu full commitment, dimana penjamin 

emisi bertanggung jawab atas sisa penjualan saham yang tidak terjual dan best 

efford, dimana penjamin emisi tidak bertanggung jawab pada sisa penjualan saham 

yang tidak terjual akan tetapi tetap berusaha dengan sebaik-baiknya untuk menjual 

kembali saham emiten. Dalam hal ini penjamin emisi berusaha untuk 

meminimalisir resiko dengan melakukan negosiasi dengan emiten agar harga saham 

yang dijual tidak terlampau tinggi dan memiliki harga yang wajar untuk ditawarkan 
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di penawaran perdana. Pada umumnya penjamin emisi atau underwriter memiliki 

informasi yang banyak terkait saham yang akan dijual karena penjamin emisi sering 

berhubungan dengan pasar atau calon investor. Hal ini menimbukan perbedaan 

informasi atau biasa disebut asimetri informasi antara emiten dan penjamin emisi.  

Kondisi ini menimbulkan fenomena underpricing harga saham saat melakukan IPO 

(Wulandari, 2011). Untuk meminimalisir adanya asimetri informasi maka 

perusahaan dan penjamin emisi melakukan penerbitan prospektus perusahaan yang 

berisi informasi keuangan maupun non- keuangan perusahaan. Oleh karena itu 

dengan membuat prospektus, perusahaan berharap agar dapat mengurangi 

underpricing yang dapat merugikan perusahaan (Buyut, 2017). 

Menurut Yasa (2008) underpricing adalah sebuah keadaan dimana harga 

saham yang ditawarkan pada pasar perdana lebih rendah dibandingkan harga saham 

ketika ditawarkan dipasar sekunder. Underpricing bisa diartikan bahwa selisih 

harga saham di pasar sekunder dengan harga saham dipasar perdana saat IPO. 

Selisih ini disebut initial return bagi investor. 

Gambar 1.1 

Data perusahaan IPO tahun 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber : data diolah peneliti) 

 
Dari Gambar 1.1 terlihat data perusahaan yang melakukan IPO dari  tahun 

2017-2019 menunjukan bahwa perusahaan mengalami underpricing. Pada tahun 

2017 dari 36 perusahaan yang melakukan IPO terdapat 33 perusahaan mengalami 

underpricing, pada tahun 2018 dari 58 perusahaan yang melakukan IPO terdapat 
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54 perusahaan yang mengalami underpricing, pada tahun 2019 terjadi underpricing 

sekitar 50 perusahaan yang melakukan IPO dari 55 perusahaan yang melakukan 

IPO. Dari data tersebut dapat diartikan bahwa sekitar 137 perusahaan yang 

melakukan IPO dari tahun 2017-2019 mengalami underpricing. Fenomena 

underpricing pada tahun 2017-2019 menunjukan bahwa di Indonesia harga saham 

pada saat pasar penawaran perdana bisa dikatakan murah. 

Dengan adanya fenomena underpricing terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi underpricing pada saat perusahaan melakukan IPO. Hasil penelitian 

dari Suryawan (2015), menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

underpricing. Namun pada variabel Curent Ratio (CR), Return on Equity (ROE), 

dan Earning per Share (EPS) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

underpricing. Akan tetapi hasil penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2007), 

menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan, dan umur perusahaan tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap underpricing. Namun pada variabel Debt to 

Equity Ratio (DER) dan prosentase penawaran saham ke publik memiliki pengaruh 

signifikan terhadap underpricing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlevi 

(2014), menunjukan bahwa variabel Return on Equity (ROE), financial leverage, 

Net Profit Margirn (NPM), Curent Ratio (CR), ukuran perusahaan dan umur 

perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap uderpricing. Tetapi variabel 

reputasi auditor, reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan ke publik, 

dan jenis industri tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap uderpricing. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Mayasari et al. (2018), menunjukan bahwa variabel 

Net Profit Margirn (NPM) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap  

uderpricing. Namun pada variabel ukuran perusahaan dan Return on Equity (ROE) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap uderpricing. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Retnowati (2013) menunjukan bahwa variabel ukuran perusahaan,  

Earning per Share (EPS), dan prosentase penawaran saham ke publik memiliki  

pengaruh seignifikan terhadap underpricing. Namun pada variabel umur 

perusahaan, Return on Assets (ROA), dan Debt to Equity Ratio (DER) tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap uderpricing. Hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh Merdi (2019) menunjukan bahwa variabel Return on Assets (ROA), 
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dan Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh signifikan terhadap 

underpricing. namun pada variabel Earning per Share (EPS), Return on Equity 

(ROE), dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

uderpricing. 

Dari penelitian ini terdapat inkosistensi dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian terdahulu. Oleh karena itu inkosistensi, perlu dilakukan penelitian 

kembali untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi underpricing. 

Peneliti tertarik meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi underpricing, khususnya pada perusahaan yang melakukan IPO di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Seperti yang sudah dijelaskan, faktor tersebut adalah 

apakah informasi non-keuangan (umur perusahaan) serta informasi keuangan 

(DER, NPM, CR, EPS dan ROA) memiliki pengaruh terhadap underpricing. 

Ada bebrapa karateristik perusahaan yang digunakan oleh peneliti yang 

memberikan informasi ke publik atau calon investor seperti di karateristik informasi  

non-keuangan, penelliti memilih umur perusahaan yang dapat memberikan 

informasi terkait berapa lama perusahaan itu berdiri dan bertahan dari persaingan 

bisnis dan tentunya perusahaan yang lama berdiri akan memberikan atau 

menyajikan informasi lebih komperhensif atau lebih lengkap sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang mempengaruhi underpricing. 

Selain itu ada karateristik informasi keuangan, yaitu Debt to Equity Ratio (DER) 

dapat memberikan infomasi terkait struktur permodalan dari suatu perusahaan,  

apabila nilai DER tinggi menandakan perusahaan tersebut relatif lebih banyak  

memanfaatkan pendanaan dari hutang sehingga mempengaruhi keputusan investasi 

dari calon investor. Umumnya investor cenderung memilih perusahaan dengan nilai 

DER yang rendah dan menghindari nilai DER yang tinggi. Selanjutnya ada Net 

Profit Margirn (NPM) yang memberikan informasi terkait kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan pendapatan, apabila kemampuan perusahaan baik atau 

semakin produktif maka investor akan menanamkan modalnya diperusahaan 

tersebut. investor akan bersedia membeli saham apabila nilai NPM di suatu 

perusahaan itu tinggi. Selanjutnya ada Curent Ratio (CR) yang dapat memberikan 

informasi terkait ukuran suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka  

pendek, apabila nilai CR tinggi maka semakin kecil peluang resiko kegagalan 
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perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek sehingga berdampak pada  

risiko yang ditanggung investor akan semakin kecil. Kemudian ada Earning Per 

Share (EPS) yang dapat memberikan informasi terkait jumlah deviden yang akan 

diberikan kepada investor, semakin tinggi EPS menyebabkan semakin besar laba  

dan kemungkinan deviden akan mengalami kenaikan yang akan dibagikan ke 

investor dan kemungkinan banyak calon investor yang ingin membeli saham 

perusahaan karena nilai EPS tinggi sehingga menyebabkan harga saham menjadi  

tinggi. Lalu ada Return on Assets (ROA) dapat memberikan informasi terkait 

efektifitas perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba dari assets atau  

aktiva yang dimiliki perusahaan, apabila nilai ROA tinggi maka menunjukkan 

perusahaan mampu menghasilkan laba di masa yang akan mendatang dan laba  

merupakan salah satu informasi penting bagi investor unutk mempertimbangkan 

keputusan investasinya. 

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan peneliti, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Informasi Non-Keuangan dan 

Informasi Keuangan Terhadap Underpricing Harga Saham Pada Perusahaan yang 

Melakukan IPO Pada Periode 2017-2019” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh terhadap underpricing harga saham? 

2. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap underpricing harga 

saham? 

3. Apakah Net Profit Margirn (NPM) berpengaruh terhadap underpricing harga 

saham? 

4. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap underpricing harga saham? 

5. Apakah Earning per Share (EPS) berpengaruh terhadap underpricing harga 

saham? 

6. Apakah Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap underpricing harga 

saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Selaras dengan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, maka tujuan 

yang ingin dicapai peneliti adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh Umur Perusahaan terhadap underpricing saham. 

2. Untuk menguji pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap underpricing 

saham. 

3. Untuk menguji pengaruh Net Profit Margirn (NPM) terhadap underpricing 

saham. 

4. Untuk menguji pengaruh Current Ratio (CR) terhadap underpricing saham. 

5. Untuk menguji pengaruh Earning per Share (EPS) terhadap underpricing 

saham. 

6. Untuk menguji  pengaruh  Return  on  Assets  (ROA) terhadap underpricing 

saham. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat secara teoritis 

dan manfaat praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bisa menjadi referensi bagi 

penulis atau peneliti selanjutnya dalam pembahasan terkait fenomena underpricing 

terhadap perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor/calon investor, dengan hasil penelitian ini diharapkan para 

investor/calon investor mengetahui kronologis terjadinya underpricing harga 

saham dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi pada saat penawaran saham perdana. 

2. Bagi perusahaan/emiten, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan apa 

saja faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing sehingga perusahaan dapat 

meminimalisir terjadinya underpricing pada saat IPO, dan juga diharapkan 

perusahaan bisa mempersiapan apa saja yang perlu dilakukan saat melakukan 

IPO seperti mempersiapkan informasi untuk diberikan kepada publik atau calon 

investor bisa berupa prospektus perusahaan agar informasi yang diberikan itu 
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merata dan meminimalisir terjadinya asimetri informasi yang berpotensi 

terjadinya underpricing harga saham perusahaan. 

3. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat menambah pengetahuan/wawasan 

tentang istilah underpricing dan alur bagaimana fenomena underpricing bisa 

terjadii, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat underpricing 

pada saat IPO dan bisa dijadikan referensi untuk peneliti melakukan penelitian 

selanjutnya. 
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(Halaman ini sengaja dikosongkan) 
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