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BAB II 

TELAAH LITERATUR 

2.1 Pasar Modal 

Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam situsnya yang membahas   

pengantar pasar modal, pasar modal (capital market) merupakan pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, 

instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Sedangkan Undang-

Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 mendefinisikan pasar modal 

sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 

perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  

Gitman (2015) menyatakan bahwa pasar modal adalah pasar yang 

memungkinkan pemasok dan peminat dana jangka panjang untuk 

melakukan transaksi. Tulang punggung pasar modal dibentuk oleh broker 

dan dealer pasar yang menyediakan forum untuk transaksi obligasi dan 

saham. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor 

dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan 

instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya. 

Pasar modal menciptakan pasar yang liquid di mana perusahaan dapat 

memperoleh pembiayaan yang dibutuhkan. Pasar modal di Indonesia 

adalah Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana BEI tersebut merupakan 
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gabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang terjadi 

pada tahun 2007 (BEI, 2010). 

Menurut Susanto dan Sabardi (2010), pasar modal dibedakan 

menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Pasar modal perdana (Primary Market) 

Pasar modal perdana adalah tempat penjualan surat berharga baru 

dari perusahaan (emiten) kepada masyarakat melalui sindikasi 

penjaminan, sebelum surat berharga tersebut diperdagangkan di 

Bursa Efek. Di pasar modal perdana, harga saham tetap, tidak 

dikenakan komisi, hanya untuk pembelian saham, pesanan 

dilakukan melalui agen penjual dan jangka waktu pemesanan 

terbatas. 

2. Pasar Sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di 

bursa, yang merupakan kelanjutan dari pasar modal perdana. Harga 

saham di pasar sekunder berfluktuasi, dikenai komisi, untuk 

pembelian dan penjualan saham dilaksanakan melalui pialang, dan 

jangka waktu pemesanan tidak terbatas. Pasar sekunder 

dilaksanakan di Bursa Efek. 

Menurut Bursa Efek Indonesia, pasar modal memiliki peran 

penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan 

dua fungsi, yaitu: 
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1. Sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan 

untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana 

yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk 

pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-

lain. 

2. Sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument 

keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan 

demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya 

sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing 

instrument. 

Ada 2 produk utama dalam pasar modal, yaitu obligasi dan saham, 

baik saham biasa maupun saham preferen (Gitman, 2015). Obligasi 

merupakan utang yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk 

membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi 

pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli 

obligasi tersebut, sedangkan saham dapat didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu 

perusahaan atau perseroan terbatas. Struktur pasar modal tertinggi di 

Indonesia ada pada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan telah diatur dalam 

UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. 
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2.2  Go public & Initial Public Offering (IPO) 

Setiap perusahaan memiliki pilihan untuk mengubah status perusahaannya 

dari yang perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Semua 

perusahaan tertutup memiliki kesempatan untuk menjadi perusahaan 

publik dengan menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada 

publik, dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa”). 

Proses tersebut dikenal dengan “go public” (Bursa Efek Indonesia, 2010). 

Ada banyak manfaat yang akan diterima perusahaan saat mengubah 

statusnya menjadi perusahaan terbuka, namun ada juga konsekuensi yang 

harus dijalani. Manfaat menjadi perusahaan publik menurut Bursa Efek 

Indonesia adalah: 

 

 

Sumber: idx.co.id 
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1. Perusahaan yang menjadi perusahaan publik akan lebih mudah 

dalam menyelesaikan kendala pendanaan, baik dana untuk 

penambahan modal kerja maupun untuk ekspansi dengan melalui 

beberapa hal seperti: 

(1) Memperoleh dana melalui hasil penjualan sebagian saham 

kepada publik melalui Penawaran Umum Perdana Saham 

(Initial Public Offering/IPO).  

(2) Mempermudah akses kepada perbankan. Perusahaan publik 

yang sahamnya diperdagangkan di Bursa akan lebih dikenal 

dan dipercaya oleh kalangan perbankan.  

(3)  Mempermudah akses perusahaan untuk masuk ke pasar uang 

melalui penerbitan surat utang, baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. Pada umumnya pembeli surat utang atau calon 

investor akan lebih menyukai jika perusahaan yang 

menerbitkan surat utang tersebut sudah menjadi perusahaan 

publik. Citra dan nama perusahaan dengan status Tbk 

(Terbuka) akan lebih dikenal di komunitas keuangan.  

2. Perusahaan publik akan memperoleh banyak competitive 

advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang, 

antara lain: 

(1) Melalui penjualan saham kepada publik perusahaan 

berkesempatan untuk mengajak para partner kerjanya seperti 

pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) untuk turut menjadi 
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pemegang saham perusahaan. Oleh karena itu hubungan yang 

akan terjadi tidak hanya sebatas hubungan bisnis tetapi 

berkembang menjadi hubungan yang lebih tinggi tingkat 

kualitas dan loyalitasnya.  

(2) Perusahaan publik dituntut oleh banyak pihak untuk dapat 

selalu meningkatkan kualitas kerja operasionalnya, seperti 

dalam hal pelayanan kepada pelanggan ataupun kepada para 

stakeholders lainnya, sistem pelaporan, dan aspek 

pengawasan.  

3. Pengembangan usaha melalui merger atau akuisisi merupakan 

salah satu cara yang cukup banyak diminati untuk mempercepat 

pengembangan skala usaha perusahaan. Saham perusahaan publik 

yang diperdagangkan di Bursa memiliki nilai pasar tertentu 

sehingga pembiayaan untuk merger atau akuisisi dapat lebih 

mudah dilakukan yaitu melalui penerbitan saham baru sebagai alat 

pembiayaan merger atau akuisisi tersebut. 

4. Kemampuan going concern bagi perusahaan adalah kemampuan 

untuk tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun termasuk dalam 

kondisi yang dapat mengakibatkan bangkrutnya perusahaan, 

seperti terjadinya kegagalan pembayaran utang kepada pihak 

ketiga, perpecahan di antara para pemegang saham pendiri, atau 

bahkan karena adanya perubahan dinamika pasar yang dapat 

mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk tetap dapat bertahan 
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di bidang usahanya. Perusahaan yang menjadi perusahaan publik 

akan memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dalam 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dibandingkan dengan 

perusahaan tertutup. 

5. Perusahaan yang menjadi go public akan selalu mendapat 

perhatian media dan komunitas keuangan. Hal ini memberikan 

keuntungan bagi perusahaan tersebut untuk mendapat publikasi 

secara cuma-cuma, sehingga dapat meningkatkan citranya. 

Peningkatan citra tersebut tentunya akan memberikan dampak 

positif bagi pengembangan usaha di masa depan. Hal ini sangat 

dirasakan oleh banyak perusahaan yang berskala kecil hingga 

menengah karena dengan menjadi perusahaan publik yang 

sahamnya diperdagangkan di Bursa, citra mereka menjadi setara 

dengan perusahaan besar lainnya yang telah memiliki skala bisnis 

yang besar dan pengalaman historis yang lama. 

6. Perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di Bursa akan 

memperoleh valuasi terhadap nilai perusahaannya setiap saat. 

Peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan umumnya 

akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa pada 

setiap peningkatannya, yang pada akhirnya akan meningkatkan 

nilai perusahaan secara keseluruhan (Bursa Efek Indonesia, 2010). 
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Selain manfaat-manfaat tersebut, ada konsekuensi juga yang harus 

dijalani saat menjadi perusahaan terbuka, yaitu: 

1. Banyak perusahaan yang ragu untuk go public karena khawatir 

akan kehilangan kontrol/kendali perusahaan akibat dari persentase 

kepemilikan yang akan berkurang saat go public. Sebenarnya hal 

tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena jumlah minimum saham 

yang dipersyaratkan untuk dijual kepada publik melalui proses 

Penawaran Umum (Initial Public Offering/IPO) tidak akan 

mengurangi kemampuan pemegang saham pendiri untuk tetap 

dapat mempertahankan kendali perusahaan. 

2. Pasar modal menerbitkan berbagai peraturan. Namun semua 

ketentuan tersebut pada dasarnya justru akan membantu 

perusahaan untuk dapat berkembang dengan cara yang baik di 

masa mendatang. Para pemegang saham, pendiri dan manajemen 

perusahaan tidak perlu khawatir dengan berbagai pemenuhan 

peraturan tersebut karena terdapat pihak profesional yang dapat 

dimanfaatkan jasanya untuk membimbing dan membantu 

pemenuhan peraturan tersebut (Bursa Efek Indonesia, 2010). 

Untuk bisa menjadi perusahaan tercatat yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah: 

1. Setiap Perseroan Terbatas (PT) yang telah beroperasi sekurang-

kurangnya 12 bulan,  
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2. Memiliki Aktiva Bersih Berwujud sekurang-kurangnya 

Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan laporan keuangan 

auditan tahun buku terakhir memperoleh opini Wajar Tanpa 

Pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK), menjual sekurang-kurangnya 150.000.000 

(seratus lima puluh juta) saham atau:  

(1) 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang 

diterbitkan untuk ekuitas kurang dari Rp500.000.000.000 

(lima ratus miliar Rupiah);  

(2) 15% (lima belas persen) dari jumlah saham yang 

diterbitkan - untuk ekuitas mulai dari Rp500.000.000.000 

(lima ratus miliar Rupiah) sampai dengan 

Rp2.000.000.000.000 (dua triliun Rupiah);  

(3) 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang diterbitkan - 

untuk ekuitas lebih dari Rp2.000.000.000.000 (dua triliun 

Rupiah) dan jumlah pemegang saham public sekurang-

kurangnya 500 (lima ratus) pihak, dapat menjadi 

perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa (Bursa Efek Indonesia, 2010). 

Initial Public Offering (IPO) merupakan kegiatan penawaran 

perdana (pertama kalinya) untuk perusahaan yang hendak menjadi go 

public. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 

makna penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham atau efek 
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lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan penerbit saham) kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar 

Modal dan Peraturan Pelaksanaanya. 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam proses 

penawaran umum:  

1.    Tahap Persiapan  

Tahapan ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan proses Penawaran Umum. Hal 

yang pertama kali dilakukan oleh Calon Perusahaan Tercatat 

adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk meminta 

persetujuan para pemegang saham dalam rangka Penawaran 

Umum saham. Setelah mendapat persetujuan, Calon Perusahaan 

Tercatat melakukan penunjukan Lembaga dan Profesi Penunjang 

Pasar Modal, antara lain: 

(1) Penjamin Emisi (Underwriter) merupakan pihak yang paling 

banyak terlibat dalam membantu Calon Perusahaan Tercatat 

dalam rangka penerbitan saham dengan menyiapkan berbagai 

dokumen, membantu membuat Prospektus dan memberikan 

Penjaminan atas penerbitan Efek. 

(2) Akuntan Publik (Auditor Independen) merupakan pihak yang 

bertugas untuk melakukan audit atau pemeriksaan atas 

Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat dan Calon Perusahaan 

Tercatat. 
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(3) Penilai Independen yang merupakan pihak yang melakukan 

penilaian atas Aktiva Calon Perusahaan Tercatat dan 

memenentukan nilai wajar dari Aktiva tersebut. 

(4) Konsultan Hukum merupakan pihak yang memberikan 

pendapat dari segi hukum (legal opinion). 

(5) Notaris merupakan pihak yang membuat akta-akta perubahan 

Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka 

Penawaran Umum dan juga notulen-notulen rapat. 

(6) Biro Administrasi Efek, bertugas untuk mengadministrasikan 

pemesanan saham dan mengadministrasikan kepemilikan 

saham.  

2.    Tahap Pengajuan Pernyataan Pendaftaran  

Dalam tahap ini, Calon Perusahaan Tercatat melengkapi dokumen 

pendukung untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada 

OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa Pernyataan 

Pedaftaran telah menjadi efektif.  

3.    Tahap Penawaran Saham  

Tahap ini merupakan tahap utama karena Calon Perusahaan 

Tercatat menawarkan sahamnya kepada masyarakat (investor). 

Investor dapat membeli saham melalui agen penjual yang telah 

ditunjuk. Masa penawaran umum ini paling kurang 1 hari kerja 

dan paling lama 5 hari kerja. 
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 4.   Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek 

Setelah selesainya penjualan saham di Pasar Perdana, selanjutnya 

saham tersebut dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek 

Indonesia (Bursa Efek Indonesia, 2010). 

2.3  Underpricing 

Harga saham di pasar sekunder pada hari pertama belum tentu sama 

dengan harga penawaran saat Initial Public Offering (IPO) atau penawaran 

umum. Harga saham yang dijual di pasar perdana ditentukan oleh emiten 

(peusahaan penerbit) dan underwriter (penjamin emisi), sedangkan harga 

di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran para 

investor. Ketika harga penutupan saham di pasar sekunder pada hari 

pertama lebih tinggi daripada harga saham saat IPO, maka akan terjadi 

fenomena underpricing. Menurut Yolana dan Martini (2005) dalam 

Puspita dan Daljono (2014), underpricing adalah perbedaan harga ketika 

saham emiten pertama kali ditawarkan, lebih rendah dari pada harga pada 

penutupan di hari pertama perdagangan saham. 

Kondisi underpricing akan merugikan pihak emiten (perusahaan 

yang menerbitkan efek) dan menguntungkan pihak investor. Pihak emiten 

akan merugi karena dana yang diperoleh saat IPO tidak maksimal, 

sedangkan bagi investor, investor akan untung karena memperoleh initial 

return yang besar. Namun Yustisia dan Roza (2012) menyatakan bahwa 

bagi perusahaan emiten, underpricing dapat dijadikan strategi pemasaran 

untuk meningkatkan minat investor berinvestasi pada saham IPO, yang 
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memberikan initial return yang tinggi. Initial return adalah keuntungan 

yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang 

dibeli di pasar perdana saat IPO dengan harga jual yang bersangkutan di 

hari pertama di pasar sekunder (Kristiantari, 2013). 

Suatu penjelasan mengenai fenomena underpricing adalah adanya 

asimetri informasi. De Lorenzo dan Fabrizio (2001) dalam Kristiantari 

(2013) menyatakan hampir semua penelitian terdahulu menjelaskan 

terjadinya underpricing sebagai akibat dari adanya asimetri dalam 

distribusi informasi antara pelaku IPO yaitu perusahaan, underwriter, dan 

investor. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu 

transaksi memiliki informasi lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. 

Dalam kaitannya dengan emiten, underwriter, dan investor, 

asimetri informasi ini dapat terjadi karena underwriter mempunyai 

informasi yang lebih baik tentang pasar modal dibandingkan emiten. 

Underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk 

membuat kesepakatan harga IPO yang optimal bagi dirinya, dengan 

maksud untuk memperkecil risiko dalam keharusan membeli saham yang 

tidak laku terjual (Safitri, 2013). Emiten yang baru pertama kali akan 

melakukan penawaran umum belum tentu memiliki pengalaman dan 

informasi yang cukup terkait penawaran saham, sehingga emiten hanya 

memikirkan harga perdana saham yang tinggi dengan tujuan untuk 

memperoleh penerimaan dana yang maksimal. Sedangkan dari pihak 

investor, investor berharap dapat membeli saham dengan harga serendah 
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mungkin sehingga dapat dijual kembali di pasar sekunder dan mampu 

memberikan keuntungan. Underwriter sebagai penjamin emisi tentu juga 

mengharapkan harga saham yang rendah untuk menghindari resiko 

kerugian apabila lembar saham tidak terjual.  

Asimetri informasi dapat dikurangi dengan penerbitan prospektus 

oleh perusahaan. 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. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan di Indonesia 

maupun di luar negeri menunjukkan bahwa informasi akuntansi dan non 

akuntansi yang terdapat dalam prospektus digunakan oleh investor dalam 

pembuatan keputusan investasi di pasar modal (Kristiantari, 2013). 

Investor dapat menggunakan prospektus untuk menganalisa resiko harga 

yang ditawarkan emiten tersebut wajar atau tidak.  

2.4  Reputasi Underwriter 

Underwriter adalah perusahaan yang membuat kontrak dengan emiten 

untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten, dengan atau 

tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual (Putra dan Budiarti 

(2012), sedangkan menurut Wahyusari (2013), underwriter atau 

perusahaan penjamin emisi biasanya adalah perusahaan besar yang 

profesional dan berpengalaman dalam melakukan penjualan emisi, 

bertindak sebagai moderator antara penjual emisi dan investor. 

Underwriter bertugas untuk menjamin terjualnya efek yang ditawarkan 
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dalam pasar perdana, sesuai perjanjiannya dengan emiten.  Selama proses 

IPO, underwriter memainkan peran penting sebagai produsen informasi 

untuk mengurangi asimetri informasi antara orang dalam dan calon 

investor (Su, Chen dan Bangassa, 2011).  

Menurut Ang (1997), ada 2 jenis penjaminan kontrak emisi 

berdasarkan tipe kesanggupan penjaminan, yaitu: 

1. Best Effort (Kesanggupan Terbaik)  

Underwiter tidak bertanggung jawab atas sisa efek yang tidak 

terjual, tetapi underwriter akan berusaha dengan sebaik-baiknya 

untuk menjual efek emiten. Dengan metode ini, perusahaan 

sekuritas bertindak hanya sebagai agen penjual (tidak membeli 

saham), pada harga penawaran tertentu, dan memperoleh komisi 

untuk saham yang terjual. Jika ada saham yang tidak terjual, 

saham tersebut akan ditarik oleh perusahaan.  

2. Full Commitment (Kesanggupan Penuh)  

Underwriter bertanggung jawab penuh terhadap penjualan efek. 

Dengan metode ini, underwriter membeli semua saham yang 

dijual oleh emiten dengan harga yang lebih rendah dari harga 

penawaran dan menanggung semua risiko atas saham yang tidak 

terjual.   

Underwriter dengan reputasi tinggi lebih mempunyai kepercayaan 

diri terhadap kesuksesan penawaran saham yang diserap oleh pasar 

(Kristiantari, 2013). Dengan memiliki informasi yang lengkap tentang 
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perusahaan dan lebih mengetahui yang diharapkan investor akan saham 

perusahaan, maka underwriter dengan reputasi tinggi dapat menganalisa 

dan menentukan harga yang optimal serta siap menanggung resiko dari 

keputusannya. Underwriter yang bereputasi baik akan dapat mengorganisir 

IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

investor karena lebih mengetahui kondisi pasar dan lebih berpengalaman 

dalam membantu emiten dalam proses penawaran saham perdana 

(Ratnasari dan Hudiwinarsih, 2013). Sebaliknya untuk underwriter dengan 

reputasi rendah akan lebih memilih untuk sebisa mungkin menetapkan 

harga saham yang rendah untuk mencegah resiko tidak lakunya saham 

karena underwriter dengan reputasi rendah tidak mampu melakukan 

penelitian dan perhitungan yang mendalam dan lengkap seperti 

underwriter yang bereputasi tinggi. Hal ini dikarenakan kurangnya 

pengalaman, serta tidak memiliki keyakinan atas kemampuannya. Dengan 

menetapkan harga yang rendah sesuai harapan investor, underwriter 

dengan kualitas rendah yakin bahwa saham akan terjual. 

Underwriter dengan reputasi tinggi akan berani menetapkan harga 

yang optimal terhadap saham, sehingga semakin tinggi reputasi 

underwriter maka akan semakin rendah tingkat underpricing dan 

sebaliknya, semakin rendah reputasi underwriter, maka akan semakin 

tinggi tingkat underpricing. Reputasi underwriter dipercaya menjadi salah 

satu acuan investor untuk berinvestasi. Pengukuran reputasi underwriter 

dilakukan dengan variabel dummy. Penelitian yang dilakukan Risqi dan 
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Harto (2013) mengukur reputasi underwriter dengan acuan underwriter 

yang termasuk dalam top 10 dalam 20 most active brokerage house 

monthly berdasarkan total frekuensi perdagangan, yaitu frekuensi 

underwriter memberikan jasanya. Penelitian tersebut dilakukan pada 

periode 2007 – 2011 terhadap 71 perusahaan go public yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian Risqi dan Harto menunjukkan 

adanya pengaruh negatif signifikan dari reputasi underwriter terhadap 

underpricing, dimana menurut Risqi dan Harto hal ini menunjukkan 

bahwa underwriter yang bereputasi tinggi lebih berani menentukan harga 

yang tinggi atas konsekuensi dari kualitas penjaminannya sehingga tingkat 

underpricing rendah dan dalam hal ini underwriter memiliki informasi 

yang lengkap tentang pasar sehingga investor menggunakan underwriter 

sebagai salah satu pertimbangan dalam berinvestasi di pasar modal. 

 Acuan reputasi underwriter yang sama juga digunakan oleh 

Wahyusari (2013) dalam mengukur reputasi underwriter, yaitu dengan 

acuan underwriter yang termasuk dalam top 10 dalam 20 most active 

brokerage house monthly berdasarkan total frekuensi perdagangan, yaitu 

frekuensi underwriter memberikan jasanya, yang dikeluarkan oleh Bursa 

Efek Indonesia. Penelitiannya dilakukan pada perusahaan jasa yang 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 – 2012 dengan 

sampel sebanyak 31 perusahaan. Hasil penelitian Wahyusari menunjukkan 

tidak adanya pengaruh secara signifikan dari reputasi underwriter terhadap 

underpricing. Menurut Wahyusari, hal ini dikarenakan peringkat yang 
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diberikan Bursa Efek Indonesia berdasarkan total frekuensi perdagangan 

tidak secara khusus bisa mewakili keaktifan underwriter dalam melakukan 

penjaminan emisi saham IPO dan karena pasar modal di Indonesia belum 

dapat mempercayai kualitas underwriter.  

Yustisia dan Roza (2012) mengukur reputasi underwriter dengan 

berdasarkan total frekuensi perdagangan. Penelitiannya dilakukan pada 

perusahaan non-keuangan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

sebanyak 45 perusahaan selama periode 2006 – 2008. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari reputasi underwriter 

terhadap underpricing. Penelitian yang dilakukan Junaeni dan Agustian 

(2013) mengukur reputasi underwriter dengan acuan underwriter yang 

termasuk dalam 5 besar top underwriter menurut Bloomberg. Penelitian 

tersebut dilakukan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2006 – 2010 dengan sampel 26 perusahaan. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa reputasi underwriter berpengaruh 

negatif signifikan terhadap underpricing, sehingga semakin tinggi reputasi 

underwriter maka semakin rendah tingkat underpricing. 

Penelitian yang dilakukan Arif dan Isnidya (2010) mengukur 

reputasi underwriter dengan acuan underwriter yang memiliki prestigious 

tinggi. Penelitian dilakukan pada 45 perusahaan yang melakukan IPO di 

Bursa Efek Indonesia saat krisis finansial global periode 2006 – 2008, 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan tidak adanya pengaruh dari 

reputasi underwriter terhadap undepricing. Penelitian yang dilakukan 
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Sukma dan Sukirno (2014) mengukur reputasi underwriter dengan acuan 

peringkat underwriter teraktif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Penelitiannya dilakukan pada 43 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2009 – 2011, dimana hasil dari penelitiannya 

menunjukkan reputasi underwriter berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing. Menurut Sukma dan Sukirno, hal ini berarti semakin besar 

perusahaan yang menjamin, maka semakin rendah tingkat underpricing. 

Safitri (2013) melakukan penelitian yang mengukur reputasi 

underwriter berdasarkan perangkingan sekuritas – sekuritas terbaik yang 

terangkum dalam Big 5 Securities. Penelitiannya dilakukan pada 63 

perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia dalam kurun 

waktu 2005 – 2010, dimana hasilnya menunjukkan adanya pengaruh 

negatif signifikan dari reputasi underwriter terhadap underpricing. 

Menurut Safitri, hal ini dikarenakan reputasi underwriter yang semakin 

prestigius dapat mempengaruhi dalam menurunkan underpricing, dimana 

perangkingan sekuritas-sekuritas terbaik terangkum dalam Big Five 

Securities dengan mengacu pada berbagai macam kriteria seperti 

pendapatan dan laba, ROA (Return of Assets), ROE (Return of Equity), 

maupun NPM (Net Profit Margin), memberikan pengaruh besar dalam 

menetapkan harga yang tepat.  

Penelitian yang dilakukan Ratnasari dan Hudiwinarsih (2013) 

mengukur reputasi underwriter berdasarkan total frekuensi perdagangan. 

Penelitiannya dilakukan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa 

Pengaruh Reputasi Underwriter..., Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2016



35 
 

Efek Indonesia periode 2007 – 2011, dimana hasilnya menunjukkan ada 

pengaruh negatif signifikan dari reputasi underwriter terhadap 

underpricing. Hal tersebut terbukti dari hasil analisis deskriptif reputasi 

underwriter pada penelitiannya yang menunjukkan nilai rata-rata 

underpricing lebih besar terjadi pada perusahaan dengan jasa underwriter 

yang tidak masuk top 5 most active brokerage berdasarkan total frekuensi 

perdagangan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa reputasi penjamin 

emisi penting untuk diperhatikan oleh emiten. Dengan reputasi yang 

bagus, IPO berjalan lancar dan underpricing dapat diminimalisir. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha1: Reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing. 

2.5 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam bertahan 

dan bersaing di dunia bisnis (Puspita dan Daljono, 2014). Lama 

perusahaan beroperasi menunjukkan kemampuan going concern 

perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya.  

Perusahaan yang telah lama berdiri biasanya lebih diminati oleh 

calon investor karena dianggap telah mampu mempertahankan kinerja 

perusahaan yang baik sehingga masih bertahan sampai sekarang 

(Wahyusari, 2013). Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama 

berdiri akan mempunyai publikasi perusahaan lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan yang masih baru (Putra dan Budiarti, 2012), dengan 
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demikian akan mengurangi adanya asimetri informasi dan memperkecil 

ketidakpastian pasar dan pada akhirnya akan mempengaruhi underpricing 

(How et al., 1995, dalam Kristiantari, 2013). Perusahaan yang telah lama 

berdiri akan lebih dikenal oleh publik termasuk investor karena 

kemudahan investor untuk memperoleh informasi tentang perusahaan. 

Menurut Puspita dan Daljono (2014), hal ini merupakan sinyal positif bagi 

investor dalam keputusan berinvestasi karena dinilai mampu memberikan 

return yang tinggi di masa depan, sehingga harga saham perusahaan 

tersebut akan naik ketika dijualperbelikan di pasar sekunder. Umur 

perusahaan dihitung dengan mengurangkan antara tahun listing dengan 

tahun berdiri (Wahyusari, 2013). Penelitian yang dilakukan W. Septi dan 

Wardoyo (2010) pada 55 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 

2006 – 2009 menunjukkan tidak adanya pengaruh umur perusahaan 

terhadap underpricing. Menurut W. Septi dan Wardoyo, kondisi ini 

menunjukkan lama atau tidaknya perusahaan itu berdiri tidak 

mempengaruhi investor dalam membeli saham mereka, karena investor 

tidak melihat berapa lama perusahaan itu berdiri tetapi melihat dari laporan 

keuangan perusahaan tersebut. 

Kristiantari (2013) melakukan penelitian terhadap 161 perusahaan 

yang melakukan IPO di BEI pada tahun 1997 – 2010. Hasil penelitiannya 

menunjukkan tidak adanya pengaruh dari umur perusahaan terhadap 

underpricing. Menurut Kristiantari, hasil penelitian ini memberikan bukti 

bahwa bagi para investor, umur perusahaan saja tidak dapat dijadikan 
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patokan dalam melihat kualitas perusahaan. Dalam dunia bisnis yang 

identik dengan persaingan, belum tentu perusahaan yang lebih muda 

mempunyai kinerja atau prospek yang lebih jelek dibandingkan dengan 

perusahaan-perusahaan yang telah lama berdiri. 

Arman (2012) melakukan penelitian pada industri perbankan yang 

melakukan IPO antara tahun 2005 – 2011 di BEI. Hasil penelitiannya 

menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari umur perusahaan 

terhadap underpricing. Menurut Arman, hal ini menjelaskan bahwa umur 

perusahaan yang tinggi (telah lama didirikan) dapat mengurangi tingkat 

ketidakpastian dan resiko yang dihadapi oleh investor. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyusari (2013) juga menghasilkan hasil penelitian yang 

serupa dengan penelitian Arman (2012). Penelitian Wahyusari yang 

dilakukan pada perusahaan jasa sebanyak 31 perusahaan yang melakukan 

IPO pada tahun 2007 – 2012 di BEI menunjukkan adanya pengaruh dari 

umur perusahaan terhadap underpricing. Menurut Wahyusari, perusahaan 

yang telah berumur biasanya lebih mendapat kepercayaan dari investor 

karena dapat menunjukan eksistensinya untuk bertahan hidup dalam 

persaingan bisnis yang semakin ketat dan biasanya perusahaan yang telah 

lama berdiri memiliki performa publikasi yang lebih baik, sehingga 

semakin tua umur perusahaan semakin besar kepercayaan investor 

terhadap perusahaan tersebut. Semakin lama umur perusahaan maka 

informasi mengenai perusahaan tersebut semakin besar dan memperkecil 
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ketidakpastian pasar yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat 

underpricing saham pada perusahaan tersebut. 

Dari beberapa hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha2: Umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing. 

2.6  Persentase Penawaran Saham kepada Publik 

Persentase penawaran saham yang ditawarkan kepada investor 

menunjukan seberapa besar kepemilikan perusahaan tersebut akan dimiliki 

oleh publik (Puspita dan Daljono, 2014). Menurut Retnowati (2013), 

persentase saham yang dipegang oleh pemilik saham menunjukan banyak 

sedikitnya pengungkapan informasi privat perusahaan. Perusahaan 

memiliki pilihan untuk menanamkan sebagian sahamnya ke pihak internal 

perusahaan atau menjualnya ke publik.  

Tingkat persentase saham yang ditahan perusahaan lebih besar 

daripada tingkat persentase saham yang ditawarkan ke publik 

menunjukkan adanya keyakinan perusahaan akan prospek yang bagus dari 

perusahaannya di masa depan. Perusahaan memiliki informasi privat yang 

cukup, yang bisa membantu dalam operasional perusahaan sehingga bisa 

membawa masa depan yang baik. Perusahaan akan lebih memilih untuk 

menanamkan modalnya ke perusahaannya sendiri, guna meningkatkan 

internal perusahaan, daripada menawarkannya ke pihak luar. Investor akan 

menganggap bahwa perusahaan yang menawarkan saham perdana dalam 

jumlah yang kecil akan lebih menguntungkan dan bernilai di masa yang 
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akan datang karena apabila perusahaan tersebut mendapatkan laba yang 

tinggi maka investor juga akan memperoleh laba yang tinggi pula (Puspita 

dan Daljono, 2014). Sebaliknya, tingkat persentase saham yang ditahan 

perusahaan lebih sedikit dari pada yang ditawarkan ke publik 

menunjukkan adanya ketidakyakinan perusahaan akan prospek ke depan 

dari perusahaannya. Perusahaan memiliki informasi privat yang sedikit 

akan keberlangsungan perusahaannya sehingga perusahaan akan lebih 

memilih untuk menjualnya ke publik agar bisa mendapatkan dana yang 

banyak. Sedikitnya informasi privat yang diketahui emiten mengakibatkan 

emiten menghadapi ketidakpastian yang tinggi (W. Septi dan Wardoyo, 

2010). 

Persentase saham yang ditawarkan ke publik menunjukkan 

perbandingan antara jumlah saham yang akan dimiliki publik dengan 

jumlah total saham emiten. Tingkat persentase saham yang ditawarkan 

semakin tinggi menunjukkan adanya ketidakpastian dari prospek ke depan 

perusahaan, karena ini berarti perusahaan sendiri tidak yakin dengan masa 

depan perusahaannya, tidak yakin bahwa dana yang diperoleh dari IPO 

dapat digunakan dengan baik oleh perusahaannya dan memberikan sinyal 

negatif bagi investor. Secara umum semakin besar bagian yang ditawarkan 

maka semakin memiliki potensi untuk likuidnya perdagangan saham di 

bursa, sebaliknya informasi privat yang dimiliki perusahaan semakin 

sedikit (Retnowati, 2013). Namun demikian, investor lebih mengutamakan 
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A. Modal Dasar 7.500.000.000   750.000.000.000     7.500.000.000  750.000.000.000  

B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

PT Indofood Sukses Makmur Tbk 4.664.763.000   466.476.300.000     100 4.664.763.000  466.476.300.000  80

Masyarakat 1.166.191.000  116.619.100.000  20

Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh 4.664.763.000   466.476.300.000     100 5.830.954.000  583.095.400.000  100

C. Saham Dalam Portepel 2835237000 283.523.700.000     1.669.046.000  166.904.600.000  

Keterangan

Sebelum Penawaran Umum

% %

Nilai Nominal Rp 100 per saham

Setelah Penawaran Umum

Jumlah Saham
Jumlah Nilai 

Nominal (Rp)
Jumlah Saham

Jumlah Nilai 

Nominal (Rp)

perusahaan dengan persentase penawaran saham ke publik yang kecil 

(Retnowati, 2013).  

Gambar 2.1 Contoh Persentase Penawaran Saham kepada Publik  

 

 

 

 

 

 

Beatty (1989) dalam W. Septi dan Wardoyo (2010) mengatakan 

bahwa persentase yang ditahan oleh pemegang saham lama mempunyai 

hubungan yang positif dengan initial return. Penelitian yang dilakukan 

oleh Retnowati (2013) pada 55 perusahaan yang melakukan IPO di BEI 

periode 2008 – 2011 menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari 

persentase penawaran saham kepada publik terhadap underpricing. 

Menurut Retnowati, persentase saham yang ditawarkan ke publik 

menunjukkan berapa besar bagian dari modal disetor yang akan dimiliki 

oleh publik. Secara umum semakin besar bagian yang ditawarkan maka 

semakin memiliki potensi untuk likuidnya perdagangan saham di bursa, 

sebaliknya informasi privat yang dimiliki perusahaan semakin sedikit. 

Namun demikian, investor lebih mengutamakan perusahaan dengan 

persentase penawaran saham ke publik yang kecil. dimana semakin tinggi 
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tingkat persentase saham yang ditawarkan, maka tingkat underpricing juga 

meningkat. 

Penelitian yang dilakukan W. Septi dan Wardoyo (2010) pada 55 

perusahaan publik yang terdaftar di BEI antara tahun 2006 – 2009 

menunjukkan persentase penawaran saham kepada publik tidak 

berpengaruh terhadap underpricing. Menurut W.Septi dan Wardoyo, hal 

ini mengindikasikan bahwa persentase jumlah saham perusahaan yang 

beredar tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap underpricing. 

Lain halnya dengan penelitian Ayuningtias dan Purwantini (2011) pada 67 

perusahaan yang melakukan IPO di BEI periode 2005 – 2010 

menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari persentase saham 

kepada publik terhadap underpricing. Hal ini menunjukkan perusahaan 

dengan kepemilikan saham lama yang besar cenderung memiliki 

underprice yang rendah pada saat melakukan IPO. Dari beberapa hasil 

penelitian di atas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut: 

Ha3: Persentase penawaran saham kepada publik berpengaruh 

terhadap underpricing. 

2.7  Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan 1 variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan dimasukkan sebagai variabel kontrol karena 

berdasarkan penelitian Retnowati (2013), ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap underpricing. Perusahaan yang semakin besar akan 

memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan perusahaan yang 
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berukuran kecil. Ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat 

ketidakpastian, karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih 

dikenal oleh masyarakat dari pada perusahaan yang berskala kecil (Putra 

dan Budiarti, 2012). Keadaan ini menyebabkan informasi yang tersedia 

akan perusahaan tersebut juga lebih banyak jika dibandingkan dengan 

perusahaan yang lebih kecil. Hal ini akan mengurangi asimetri informasi 

pada perusahaan yang besar sehingga akan mengurangi tingkat 

underpricing daripada perusahaan kecil karena penyebaran informasi 

perusahaan kecil belum begitu banyak (Kristiantari, 2013). Penelitian yang 

dilakukan Retnowati (2013) terhadap 55 perusahaan yang melakukan IPO 

di BEI pada periode 2008 – 2011, menunjukkan adanya pengaruh dari 

ukuran perusahaan terhadap underpricing. Menurut Retnowati, hasil 

tersebut menunjukkan perusahaan yang besar umumnya lebih dikenal, 

sehingga informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak daripada 

perusahaan relatif kecil. Informasi yang memadai akan bisa mengurangi 

tingkat ketidakpastian investor akan prospek perusahaan kedepan.  

Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Kristiantari 

(2013) atas 161 perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada periode 

1997 – 2010, dimana terdapat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap 

underpricing. Menurut Kristiantari, hasil tersebut menunjukkan 

perusahaan besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada 

perusahaan kecil dan selain itu total aset yang besar dinilai akan 

memberikan kesempatan lebih bagi perusahaan untuk menambah 
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penghasilan maupun mengurangi risiko ketidakpastian di masa yang akan 

datang. 

2.8  Model Penelitian 

Model Penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah: 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

 

      

      

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha2 

Ha1 

Ha3 

Reputasi 

Underwriter (REP) 

Persentase Penawaran 

Saham kepada Publik 

(PUB) 

Umur perusahaan 

(UMP) 

Ukuran Perusahaan 

(SIZE) 

Underpricing  

Pengaruh Reputasi Underwriter..., Maria Jeanne Ferina, FB UMN, 2016




