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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian sebuah negara, karena 

pasar modal menjadi sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari 

masyarakat dan menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dalam 

berbagai instrumen keuangan. Pasar modal berperan dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menjadi salah satu tempat untuk 

memperoleh dana bagi perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional 

perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu agen produksi bagi perekonomian 

negara yang menghasilkan barang dan jasa untuk konsumsi. Kondisi pasar modal 

dapat direpresentasikan melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai 

rata-rata perdagangan saham harian, maupun melalui rata-rata frekuensi 

perdagangan saham per hari.  Perkembangan pasar modal Indonesia pada 2016 

menunjukkan perkembangan yang positif yang ditunjukkan dengan pergerakan 

IHSG, nilai rata-rata perdagangan saham harian, maupun melalui rata-rata 

frekuensi perdagangan saham per hari. IHSG pada akhir 2016 ditutup pada posisi 

5296,711 meningkat 15.32% bila dibandingkan dengan tahun 2015 dengan posisi 

4593,01. Sedangkan nilai rata-rata perdagangan saham harian meningkat sebesar 

30.09% dari 5763.78 Miliar Rupiah, menjadi 7498.31 Miliar Rupiah dari tahun 

2015 ke 2016. 
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Gambar 1.1 

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian 

 

Sumber: OJK (2016) 

Rata-rata frekuensi perdagangan saham harian dari 2012 hingga 2016 juga 

mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat melalui tabel berikut 

ini: 

Tabel 1.1 

Rata-rata Frekuensi Perdagangan Saham Harian 

Tahun 
Rata-rata Frekuensi Perdagangan 

Saham Harian (kali) 

2012 121.711 

2013 153.686 

2014 212.635 

2015 221.583 

2016 264.127 

Sumber: OJK (2016) 

Rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari pada 2012 hanya sebesar 

121.711 kali, meningkat menjadi 153.686 kali pada 2013, hingga mencapai 

264.127 kali pada 2016. IHSG menjadi indikator dalam melihat perkembangan 

pasar modal, karena IHSG merupakan indeks gabungan yang mengukur 

pergerakan seluruh saham yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG 
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mencerminkan tren pasar modal sedang mengalami kenaikan atau penurunan. 

Sedangkan nilai rata-rata perdagangan menunjukkan jumlah nilai transaksi dalam 

1 hari bursa yang terjadi dan frekuensi perdagangan saham per hari mencerminkan 

banyaknya perdagangan yang dilakukan dalam 1 hari, dengan frekuensi yang 

tinggi berarti likuiditas pasar modal juga tinggi. Likuiditas pasar modal yaitu 

tingkat kemudahan dalam mencairkan modal investasi. Dengan adanya 

peningkatan IHSG, nilai transaksi, dan rata-rata frekuensi perdagangan saham 

harian pasar modal Indonesia tentunya berdampak pada semakin tinggi minat 

investor dalam pasar modal. 

Minat investor Indonesia di pasar modal mengalami peningkatan dalam 

beberapa tahun terakhir, ditunjukkan dengan jumlah investor pasar modal 

Indonesia telah mencapai 1 juta Single Investor Identification (SID) per Juli 2017. 

Pertumbuhan jumlah SID dalam periode 2012-2017 dapat dilihat melalui grafik 

sebagai berikut: 

Gambar 1.2 

Grafik Pertumbuhan SID 2012-2017 

 

Sumber: KSEI (2017) 
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Melalui grafik tersebut dapat dilihat bahwa jumlah SID meningkat 14,7% 

dari 894.116 per tahun 2016 menjadi 1.025.414 per Juli 2017. Dari sisi 

kepemilikan, investor lokal telah mendominasi sebesar 52,65% dibandingkan 

investor asing sebesar 47,35% (KSEI, 2017). Dengan jumlah investor yang kian 

meningkat, tentunya modal yang dapat dihimpun melalui pasar modal juga 

meningkat. Jumlah dana yang berhasil dihimpun di sepanjang 2016 mencapai 

nilai tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 

Rp 674,39T (Kontan, 2017).  

Kondisi pasar modal Indonesia yang membaik juga tidak terlepas dari 

konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) di Indonesia. 

Dengan penerapan IFRS maka akan mengurangi perbedaan antara standar yang 

dibuat dan dipakai di Indonesia dengan standar internasional. Dengan mengurangi 

perbedaan dalam ketentuan pelaporan keuangan akan meningkatkan investasi 

internasional. Selain itu penerapan IFRS yang berbasis prinsip di Indonesia akan 

memberikan informasi yang berkualitas yaitu meningkatkan transparansi, 

akuntabilitas, dan keterbandingan laporan keuangan antar entitas secara global, 

sehingga menuntun investor untuk membuat keputusan investasi dan memprediksi 

kinerja keuangan perusahaan di masa depan. 

Peningkatan penghimpunan dana di pasar modal seiring dengan jumlah 

perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, pada tahun 2012 secara 

akumulasi terdapat sebanyak 458 perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), meningkat menjadi 479 perusahaan  terdaftar di tahun 2013, dan 

seterusnya hingga pada 2016 terdapat 519 perusahaan yang terdaftar. Hal ini 
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terjadi karena go public memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, selain 

membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang, go public 

dapat meningkatkan nilai dan image perusahaan karena kewajiban penerapan 

Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR), 

menumbuhkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, meningkatkan 

kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha, dan mendapat insentif 

pajak. 

Dalam proses go public, saham diperdagangkan di pasar perdana terlebih 

dahulu, proses ini disebut sebagai Initial Public Offering (IPO), setelah itu saham 

akan dijual di pasar sekunder melalui bursa efek. Harga saham yang ditawarkan 

saat IPO ditentukan oleh perusahaan (emiten) dan penjamin emisi (underwriter), 

sedangkan harga saham pada pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar, 

yaitu permintaan dan penawaran. Permasalahan yang dihadapi perusahaan yang 

akan go public adalah dalam menentukan harga yang ditawarkan pada penawaran 

perdana.  Hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan penawaran perdana, saham 

perusahaan belum pernah diperdagangkan sehingga kesulitan untuk menilai dan 

menentukan harga yang wajar (Pahlevi, 2014). Oleh karena itu, dalam 

menentukan harga saat penawaran umum perdana, perusahaan dibantu oleh 

penjamin emisi (underwriter).  Menurut UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar 

Modal, penjamin emisi efek 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. Peran penjamin emisi efek 

(underwriter) dalam IPO adalah menentukan harga penawaran yang tepat bersama 
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dengan emiten dan menjamin terjualnya saham sesuai tipe penjaminan yang 

disepakati yaitu full commitment (kesanggupan penuh) atau best effort 

(kesanggupan terbaik). Selain itu, underwriter berperan dalam memberi nasihat 

kepada emiten mengenai hal-hal yang harus perhatikan emiten serta langkah dan 

waktu yang tepat untuk melakukan penawaran umum perdana. Masalah penetapan 

harga di pasar perdana menjadi penting karena, perusahaan (emiten) sebagai pihak 

yang membutuhkan dana ingin menarik minat investor yang potensial sehingga 

harga saham di pasar sekunder dapat terus meningkat. Apabila harga yang 

ditawarkan saat IPO lebih rendah dibandingkan harga penutupan pada hari 

pertama di pasar sekunder maka hal ini disebut dengan underpricing. Sedangkan 

overpricing yang disebut juga underpricing negatif, merupakan kondisi dimana 

harga penawaran perdana lebih tinggi daripada harga penutupan hari pertama di 

pasar sekunder (Kristiantari, 2013). Fenomena underpricing terjadi di Indonesia 

pada perusahaan yang melakukan IPO di BEI dalam periode 2012-2016 dengan 

jumlah sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Jumlah perusahaan yang mengalami underpricing saat IPO di BEI  periode 

2012-2016 

 

Tahun Jumlah Emiten 
Emiten yang mengalami underpricing 

Jumlah Persen 

2012 22 20 90.01% 

2013 30 22 73.33% 

2014 23 20 86.96% 

2015 15 14 93.33% 

2016 14 12 85.71% 

Total 104 88 84.62% 

Sumber: www.idx.co.id, www.e-bursa.com 
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Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat secara akumulasi sejak tahun 2012 

hingga 2016 terdapat 104 perusahaan go public yang melakukan IPO di Bursa 

Efek Indonesia. Terdapat 88 perusahaan atau 84.62% diantaranya mengalami 

underpricing saham. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa,  underpricing  

banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek 

Indonesia selama 2012-2016. Salah satu contoh perusahaan yang mengalami 

underpricing adalah PT Bank Agris Tbk (AGRS) yang melakukan IPO pada 

tahun 2014. Saat IPO, saham AGRS dijual pada harga Rp 110 dalam waktu 

singkat naik menjadi Rp 187 yang berarti mengalami underpricing sebesar 70%. 

Underpricing dapat dijadikan strategi pemasaran untuk meningkatkan 

minat investor berinvestasi dalam saham IPO dengan memberikan initial return 

yang tinggi (Kristiantari, 2013). Secara rasional, underpricing merupakan 

fenomena yang wajar, karena perusahaan ingin menarik minat investor yang 

potensial melalui strategi penetapan harga perdana yang rendah (low price), 

sehingga harga saham di pasar sekunder bisa terus meningkat. Sebelum 

melakukan IPO, perusahaan diwajibkan menerbitkan propektus. Menurut 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, prospektus adalah setiap 

informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak 

lain membeli efek. Informasi dalam  prospektus ini dapat digunakan oleh calon 

investor untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di pasar modal karena 

prospektus memuat informasi yang sifatnya keuangan maupun non-keuangan, 

sehingga membantu calon investor menganalisa resiko dari harga yang ditawarkan 

emiten. 
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Pada penelitian ini underpricing dihitung dengan menggunakan initial 

return yaitu selisih dari harga penutupan saham di pasar sekunder saat hari 

pertama dengan harga penawaran perdana (offering) saham lalu dibagi dengan 

harga penawaran perdana. Initial return diterima investor saat terjadi underpricing 

karena harga saham saat di pasar sekunder pada hari pertama lebih tinggi 

dibandingkan dengan harga saham yang dibayarkan oleh investor pada saat 

penawaran perdana. Faktor akuntansi maupun faktor non akuntansi yang 

diperoleh dari informasi yang termuat di prospektus dapat digunakan untuk 

membantu membuat keputusan investasi.  Ada beberapa faktor dalam prospektus 

tersebut yang memiliki pengaruh terhadap underpricing yang diukur 

menggunakan initial return diantaranya reputasi underwriter, ukuran perusahaan, 

Debt to Equity Ratio (DER) dan persentase penawaran saham kepada publik. 

Reputasi penjamin emisi efek (underwriter) merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi underpricing.  Penjamin emisi efek adalah perusahaan efek 

yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi 

kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli untuk membeli 

sisa efek yang tidak terjual.  Selain berperan sebagai underwriter dalam IPO, 

perusahaan efek juga melakukan kegiatan jual beli saham di pasar sekunder 

sebagai perantara pedagang efek dan manajer investasi. Underwriter yang 

memiliki reputasi tinggi yaitu underwriter yang memiliki total nilai (value) yang 

besar dalam melakukan penjaminan. Underwriter yang bereputasi tinggi memiliki 

pengalaman penjaminan, informasi serta pengetahuan akan kondisi pasar yang 

lebih baik sehingga dapat menentukan harga IPO sesuai dengan kebutuhan modal 
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perusahaan dan sesuai tren keadaan pasar sehingga harga yang ditetapkan dapat 

menarik minat investor jangka panjang,  sehingga menyebabkan tingginya minat 

investor terhadap saham tersebut di pasar sekunder, sehingga harga saham akan 

meningkat seiring dengan peningkatan permintaan, sehingga selisih antara harga 

saham di pasar sekunder dengan primer menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini 

berarti, tingginya reputasi underwriter menyebabkan tingkat underpricing yang 

tinggi.  

Dalam penelitian ini reputasi underwriter akan diukur dengan variabel 

dummy, yang memberikan nilai 1 untuk penjamin emisi yang masuk top 5 

underwriter berdasarkan total nilai (value) penjaminan saham IPO menurut BEI 

periode 2012-2016 dan nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk top 5 

underwriter. Pengukuran reputasi berdasarkan total nilai (value) penjaminan 

saham IPO karena mencerminkan pengalaman besarnya nilai saham yang pernah 

dijamin underwriter dalam melakukan penjaminan emisi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kristiantari (2013), Purwanto dan Mahyani (2016), dan Putra dan 

Sudjarni (2017) menunjukkan bahwa reputasi underwriter berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Safitri (2013) dan Altensy (2015). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Pahlevi (2014) dan Lestari, dkk. (2015) menunjukkan reputasi underwriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap underpricing.  

 Selain reputasi underwriter, faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

underpricing  adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan tingkat 

kemapanan sebuah perusahaan, salah satu  indikatornya adalah total aset yang 
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dimiliki perusahaan. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh perusahaan 

menunjukkan semakin banyak aset yang dapat digunakan perusahaan untuk 

melakukan aktivitas operasional untuk menghasilkan laba. Dengan semakin 

tingginya laba yang dimiliki perusahaan maka kemampuan perusahaan 

membayarkan dividen kepada investor semakin tinggi, maka akan semakin 

banyak investor yang tertarik untuk membeli saham perusahaan tersebut, sehingga 

jumlah permintaan saham di pasar sekunder akan meningkat yang mendorong 

naiknya harga saham di pasar sekunder. Hal ini menyebabkan semakin tingginya 

selisih harga saham di pasar sekunder dengan harga saham saat IPO, yang 

menyebabkan tingginya tingkat underpricing yang terjadi. Sehingga, semakin 

besar ukuran perusahaan maka tingkat underpricing yang terjadi juga akan 

semakin tinggi.   

Pada penelitian ini ukuran perusahaan akan diukur menggunakan 

logaritma natural dari total aset perusahaan pada periode terakhir sebelum 

perusahaan melakukan listing yang terdapat pada prospektus seperti yang 

digunakan oleh Kristiantari (2013) dan Putra dan Sudjarni (2017) dalam 

penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Kristiantari (2013) dan Putra dan 

Sudjarni (2017) menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Didukung juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati 

(2013), Pahlevi (2014), dan Saputra dan Suaryana (2016). Namun hal ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rastiti dan Stephanus (2015) juga 

penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Mahyani (2016) yang sama-sama  

menggunakan logaritma natural dari total aset sebagai indikator ukuran 
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perusahaan namun penelitiannya menunjukkan tidak ada pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap underpricing. 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan proporsi antara total utang jangka 

panjang dan jangka pendek dengan total modal sendiri yang dimiliki perusahaan. 

Semakin rendah DER berarti utang perusahaan lebih kecil daripada jumlah 

ekuitasnya. DER yang rendah menunjukkan perusahaan menggunakan sedikit 

utang sehingga kewajiban melunasi seluruh utang pokok beserta bunganya lebih 

rendah, maka memiliki kemampuan membayar dividen yang lebih tinggi kepada 

investornya sehingga meningkatkan minat investor di pasar sekunder yang 

mempengaruhi jumlah permintaan terhadap saham tersebut, menyebabkan 

meningkatnya harga saham di pasar sekunder, sehingga selisih dengan harga 

penawaran saat IPO menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini berarti semakin rendah 

nilai DER, maka tingkat underpricing meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmadhanto dan Raharja (2014) serta penelitian yang dilakukan oleh Kartika 

dan Putra (2017) menunjukkan  Debt to Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh 

terhadap underpricing. Didukung oleh penelitian Pahlevi (2014) serta penelitian 

Saputra dan Suaryana (2016) yang juga menunjukkan DER memiliki pengaruh 

terhadap underpricing. Namun, tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Risqi dan Harto (2013) serta Kristiantari (2013) dan Altensy (2015) yang 

menunjukkan tidak adanya pengaruh DER terhadap underpricing.  

 Persentase penawaran saham yang ditawarkan kepada investor 

menunjukkan seberapa besar kepemilikan perusahaan tersebut akan dimiliki oleh 

publik (Puspita dan Daljono, 2014). Semakin banyak jumlah saham yang 
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ditawarkan pada publik menunjukkan semakin banyaknya jumlah saham tersebut 

beredar sehingga semakin likuidnya perdagangan saham tersebut di bursa. 

Likuiditas perdagangan saham menunjukkan kemudahan saham tersebut untuk 

diperjualbelikan, sehingga saham yang memiliki likuiditas tinggi akan lebih 

diminati investor. Dengan minat investor yang tinggi mempengaruhi jumlah 

permintaan terhadap saham tersebut, menyebabkan meningkatnya harga saham di 

pasar sekunder, sehingga selisih dengan harga penawaran saat IPO menjadi lebih 

tinggi, yang mempengaruhi tingginya tingkat underpricing. Pada penelitian ini 

persentase penawaran saham kepada publik diukur dengan skala rasio yaitu 

membagi total saham yang di tawarkan saat IPO dengan total saham perusahaan 

keseluruhan atau melihat langsung persentase saham yang ditawarkan pada 

prospektus perusahaan. Berdasarkan penelitian Maya (2013), Retnowati (2013) 

dan Kurniasari (2016) terdapat pengaruh signifikan dari persentase penawaran 

saham kepada publik yang diukur dengan skala rasio terhadap underpricing yang 

diukur dengan initial return. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri 

(2013), Puspita dan Daljono (2014), dan Lestari, dkk. (2015) tidak menunjukkan 

adanya pengaruh persentase penawaran saham kepada publik terhadap tingkat 

underpricing pada penawaran saham perdana. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang menunjukkan ketidakkonsistenan 

pada hasil penelitian, sehingga diperlukan penelitian kembali untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi underpricing. Penelitian ini adalah 

replikasi dari penelitian Putra dan Sudjarni (2017). Namun, terdapat perbedaan 

antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:  
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1. Variabel Independen 

Pada penelitian ini, ditambahkan variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

yang mengacu pada penelitian Rachmadhanto (2014), variabel  persentase 

penawaran saham  kepada publik yang mengacu pada penelitian Maya 

(2013). Penelitian ini tidak menggunakan variabel jenis industri seperti 

yang digunakan peneliti sebelumnya, dikarenakan hasil penelitian atas 

variabel tersebut menunjukkan tidak ada pengaruh terhadap underpricing. 

Dengan demikian variabel independen pada penelitian ini adalah reputasi 

underwriter, ukuran perusahaan, Debt to Equity Ratio, dan persentase 

penawaran saham kepada publik. Sedangkan pada penelitian sebelumnya 

adalah reputasi underwriter, ukuran perusahaan, dan jenis industri. 

2. Periode Penelitian  

Periode yang diteliti dalam penelitian ini adalah tahun 2012 hingga tahun 

2016. Sedangkan periode penelitian sebelumnya adalah tahun 2012 

hingga tahun 2014.  

Sesuai dengan latar belakang masalah dan pentingnya analisis terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing, maka judul dari penelitian ini 

adalah: “Pengaruh Reputasi Underwriter, Ukuran Perusahaan, Debt to Equity 

Ratio, dan Persentase Penawaran Saham Kepada Publik Terhadap 

Underpricing (Studi pada Perusahaan yang Go Public pada tahun 2012-2016 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 
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1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini terbatas hanya pada variabel independen berupa reputasi 

underwriter, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, dan persentase 

penawaran saham kepada publik. 

2. Variabel dependen underpricing yang dihitung dengan initial return.  

3. Objek penelitian yang diteliti adalah perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yang melakukan Initial Public Offering (IPO) tahun 

2012-2016 dan mengalami underpricing.  

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi underwriter berpengaruh positif terhadap underpricing? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap underpricing? 

3. Apakah debt to equity ratio berpengaruh negatif terhadap underpricing? 

4. Apakah persentase penawaran saham kepada publik berpengaruh positif 

terhadap underpricing? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mendapatkan bukti empiris mengenai: 
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1. Pengaruh positif reputasi underwriter terhadap underpricing. 

2. Pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap underpricing. 

3. Pengaruh negatif debt to equity ratio terhadap underpricing. 

4. Pengaruh positif persentase penawaran saham kepada publik terhadap 

underpricing. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat memberi manfaat bagi: 

1. Investor  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam 

mengambil keputusan investasi pada penawaran saham perdana, sehingga 

keputusan yang diambil adalah keputusan yang tepat.  

2. Emiten  

Penelitian diharapkan dapat membantu emiten dalam membuat pertimbangan 

khususnya terhadap penawaran saham perdana sehingga emiten dapat 

memperoleh keuntungan dari penawaran saham perdananya dengan harga 

yang optimal.  

3. Peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bekal pengetahuan tambahan bagi 

peneliti akan reputasi underwriter, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, 

dan persentase penawaran saham kepada publik. 

 

Pengaruh Reputasi Underwriter..., Priseli Amelia, FB UMN, 2018



16 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman, gambaran dari keseluruhan peneliti ini 

untuk pembaca. Penelitian ini disederhanakan menjadi sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan secara garis besar. 

BAB II TELAAH LITERATUR 

Bab ini berisi tentang uraian secara teoritis dari studi kepustakaan terhadap 

berbagai literatur karya ilmiah dan bacaan yang berkaitan dengan 

penelitian, yaitu mengenai reputasi underwriter, ukuran perusahaan, debt 

to equity ratio, dan persentase penawaran saham kepada publik serta 

hubungan dari ke setiap variabel tersebut terhadap underpricing saham 

pada penawaran perdana, pengembangan hipotesis dari masing-masing 

variabel, dan model penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan gambaran umum objek penelitian, metode penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, 

teknik pengumpulan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan data khusus yang berkaitan dengan penyelesaian 

permasalahan yang telah ditentukan berdasarkan alat dan langkah 

analisa sehingga akan membawa ke tujuan dan sasaran penelitian. 

BAB V SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

Bab ini menguraikan pokok hasil penyelesaian masalah dan 

keterbatasan penelitian dan juga saran-saran serta rekomendasi untuk 

memperbaiki, meningkatkan, dan mempertimbangkan hasil penelitian 

sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan pada masa 

yang akan datang. 
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