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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Signalling Theory 

Signalling theory adalah informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal 

bagi investor, dalam keputusan berinvestasi.  Sinyal  dapat  berupa informasi 

bersifat financial maupun non-financial yang menyatakan bahwa perusahaan 

tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. 

Investor yang akan berinvestasi pada pasar modal pasti akan melakukan 

analisa terlebih dahulu sebelum membuat keputusan investasi. Oleh sebab itu 

investor akan menggunakan informasi yang akan dijadikan sinyal untuk menilai 

prospek masa depan investasi. Respon yang dilakukan investor  yaitu  

menawarkan harga yang tinggi atas saham perdana di atas harganya pada pasar 

perdana, sehingga ketika diperjualbelikan di pasar sekunder akan meningkat dan 

terjadi underpricing. 

Tujuan dari teori Signalling adalah menaikkan nilai suatu  perusahaan saat 

melakukan penjualan saham. Perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja 

akan memberikan sinyal pada pasar, sehingga pasar diharapkan dapat 

membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Agar sinyal tersebut 

efektif, maka harus dapat ditanggapi oleh pasar dan dipresepsikan baik,  serta 

tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang berkualitas buruk (Megginson, 1997). 

Signal yang baik adalah yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan yang nilai 

perusahaannya lebih rendah karena faktor biaya. Menurut Allen dan Faulhaber 
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(1989), perusahaan yang berkualitas buruk tidak mudah untuk meniru perusahaan 

yang berkualitas baik yang melakukan underpricing, hal ini disebabkan karena 

cash flow periode berikutnya akan mengungkapkan tipe perusahaan tersebut (baik 

atau buruk). Pada perusahaan yang buruk, cash flow yang tinggi pada periode 

berikutnya jarang terjadi, akibatnya revisi harga saham juga jarang terjadi. 

Dengan demikian, biaya untuk melakukan underpricing akan semakin besar untuk 

perusahaan yang buruk. 

 

2.2  Information Content 

Studi terdahulu mempelajari bukti-bukti empiris mengenai sinyal 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO. Salah satu pendekatannya 

adalah mengetahui kandungan informasi (information content) dari sinyal IPO 

dengan memeriksa ada tidaknya hubungan antara sinyal dengan nilai pasar paska 

IPO saham. Di dalam pasar di mana informasi  sangat  mudah  diperoleh, nilai 

perusahaan sepenuhnya ditentukan oleh keputusan investasi dan pendanaannya. 

Pihak manajemen memiliki banyak informasi berharga dari perusahaan yang tidak 

diperoleh para investor. Selain menejemen  pihak  lain  yang mempunyai banyak 

informasi mengenai pasar modal yaitu penjamin emisi (underwriter). Menurut 

Baron (1982), underwriter memiliki informasi mengenai pasar modal. 

Underwriter memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh perjanjian yang 

menguntungkan underwriter, dengan menetapkan harga saham perdana lebih 

rendah dari seharusnya, sehingga terjadi underpricing. 
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Menurut Welch (1989), underpricing sebagai sinyal disebut signalling 

device, di mana tujuan utamanya adalah  untuk  memaksimumkan  harga 

penawaran pada penerbitan saham berikutnya. Signalling  cost  (underpricing) 

akan menjadi penghalang yang sangat berat untuk perusahaan dengan kualitas 

rendah. Implikasi yang telah diuji oleh model Welch adalah perusahaan dengan 

tingkat underpricing yang tinggi akan dengan segera melakukan  penerbitan  

saham untuk berikutnya. Selain itu juga perusahaan yang melakukan subsequent 

issues (penerbitan saham yang berikutnya) akan cenderung memiliki nilai 

instrinsik yang lebih tinggi. 

 

2.3  Pasar Modal 

2.3.1 Pengertian Pasar Modal 

Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau 

sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang 

maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, 

maupun perusahaan swasta menurut (Husnan, 2009:3). Pasar modal berperan 

dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional kea rah 

peningkatan kesejahteraan rakyat (Sudrajat, 2015:13). Berikut pengertian tentang 

pasar modal yang dikemukakan oleh para ahli : 

Pengertian pasar modal menurut Martalena dan Malinda (2011:2) 

menyatakan bahwa: 

“Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka 

panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuitas 
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(saham), reksadana, instrumen derivative maupun instrumen lainnya. Pasar 

modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain 

(misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi, 

dengan demikian pasar modal memfasilitasi berbagai saraana dan 

prasarana kegiatan jual beli dan kegitan terkait lainnya”. 

 

Kemudian pengertian pasar modal menurut (Fahmi, 2015:48) adalah: 

“Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya menjual 

saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil penjualan 

tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan dana atau untuk 

memperkuat modal perusahaan.” 

 

Dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan pasar diperjual 

belikannya instrumen keuangan jangka panjang antara penjual dan pembeli baik 

itu individu, korporasi maupun pemerintah. Pasar modal memiliki peran besar 

dalam pertumbuhan perekonomian nasional. Selain sebagai sarana berinvestasi, 

pasar modal juga merupakan sumber dana bagi perusahaan. 

 

2.3.2 Manfaat Pasar Modal 

Menurut (Hadi, 2013:14) sebagai wadah yang terorganisir berdasarkan 

Undang-undang untuk mempertemukan antara investor sebagai pihak yang 

surplus dana untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan jangka panjang, pasar 

modal memiliki manfaat antara lain : 

1. Menyediakan sumber pembiayaan (jangka panjang) bagi dunia usaha 

sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal. 

2. Alternative investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko 

yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan, likuiditas, dan diversifikasi 

investasi. 
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3. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai 

prospek, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha 

yang sehat. 

4. Menciptakan lapangan kerja/profesi yang menarik. 

5. Memberikan akses control social. 

6. Menyediakan leading indicator bagi trend ekonomi Negara 

 

2.3.3 Fungsi Pasar Modal 

Menurut (Hadi, 2013:16) Pasar modal memberikan fungsi besar bagi 

pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dalam investasi. Fungsi pasar 

modal tersebut antara lain: 

1. Bagi perusahaan 

Pasar modal memberikan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk 

memperoleh sumber dana yang relatif memiliki resiko investasi (cost of 

capital) rendah dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang. 

2. Bagi investor 

Alternative investasi bagi pemodal, terutama pada instrumen yang 

memberikan likuiditas tinggi. Pasar modal memberikan ruang investor dan 

profesi lain memanfaatkan untuk memperoleh return  yang cukup tinggi. 

3. Bagi Perekonomian Nasional 

Dalam daya dukung perekonomian nasional, pasar modal memiliki peran 

penting dalam rangka meningkatkan dan mendorong pertumbuhan dan 
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stabilitas ekonomi. Hal tersebut ditunjukan dengan fungsi pasar modal 

yang memberikan sarana bertemunya antara lender dengan borrower. 

 

2.3.4 Jenis-Jenis Pasar Modal 

Jenis-jenis pasar modal menurut (Sunariyah, 2011:12) adalah sebagai 

berikut: 

1. Pasar Perdana (Primary Market) 

Pasar perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan 

saham (emiten) kepada permodal selama waktu yang ditetapkan oleh 

pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

2. Pasar Sekunder (Secondery Market) 

Pasar sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah melewati 

masa penawaran pada pasar perdana. Jadi, pasar sekunder dimana saham 

dan sekuritas lain diperjual-belikan secara luas, setelah melalui masa 

penjualan di pasar perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan 

oleh permintaan dan penawaran antara pembelian dan penjualan. 

3. Pasar Ketiga (Third Market) 

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar 

bursa (over the counter market). Bursa paralel merupakan suatu sistem 

perdagangan efek yang terorganisasi di luar bursa efek resmi, dalam 

bentuk pasar sekunder yang diatur dan dilaksanakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek dengan diawasi dan dibina oelh lembaga 

keuangan. 
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4. Pasar Keempat (Fourth Market) 

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek antar permodal atau 

dengan kata lain pengalihan saham dari satu pemegang saham ke 

pemegang saham lainnya tanpa melalui perantara perdagangan efek. 

Bentuk transaksi dalam perdagangan semacam ini biasanya dilakukan 

dalam jumlah besar (block sale). 

 

2.4 Initial Public Offering 

2.4.1 Pengertian Initial Public Offering 

Menurut UU Pasar Modal No.8 Tahun 1995 penawaran umum perdana 

adalah: 

“Kegiatan penawaran Efek oleh Emiten kepada masyarakat pemodal 

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan 

peraturan pelaksanaannya.” 

Penawaran umum menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012) adalah: 

“Kegiatan penawaran saham efek lainnya yang dilakukan oleh emiten 

(perusahaan yang akan go public) untuk menjual saham atau efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang yang 

mengatur tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.” 

 

Penawaran umum perdana/Initial Public Offering merupakan kegiatan 

pertama kali yang dilakukan perusahaan untuk menjual kepemilikan ke public 

atau masyarakat luas atau dalam hal ini disebut investor. Kegiatan ini lebih 

disebut dengan go public. Go public cara yang dilakukan perusahaan agar 

mendapatkan tambahan dana baru yang bersumber dari masyarakat. 
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2.4.2 Keuntungan Initial Public Offering 

Terdapat banyak keuntungan bagi perusahaan untuk melakukan 

penawaran umum atau initial public offering (IPO) atau biasa disebut go public. 

Diambil dalam https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/manfaat-go-public/ yaitu : 

a. Membuka Akses Perusahaan terhadap Sarana Pendanaan Jangka 

Panjang 

Alasan ini merupakan pertimbangan yang paling utama bagi perusahaan 

untuk go public dan menjadi perusahaan publik. Pemodalan yang diperoleh dari 

pasar modal dapat digunakan untuk meningkatkan modal kerja dalam rangka 

membiayai pertumbuhan perusahaan, untuk membayar utang, untuk melakukan 

investasi, atau melakukan akuisisi. 

Go public juga akan meningkatkan nilai ekuitas perusahaan sehingga 

perusahaan memiliki struktur pemodalan yang optimal. Setelah menjadi 

perusahaan publik, perusahaan dapat memanfaatkan pasar modal untuk 

memperoleh pendanaan selanjutnya, antara lain melalui penawaran umum terbatas 

yang penawarannya dibatasi hanya kepada investor yang telah memiliki saham 

perusahaan, atau melalui secondary offering dan private placement. Perusahaan 

juga akan lebih mudah untuk menarik strategic investor untuk ikut berinvestasi 

pada saham perusahaan. 

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa, kalangan perbankan atau institusi keuangan lainnya akan dapat lebih 

mengenal dan percaya kepada perusahaan. Setiap saat perbankan dapat 

https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/manfaat-go-public/
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mengetahui kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai keterbukaan informasi 

yang diumumkan perusahaan melalui Bursa. Dengan kondisi demikian, tidak 

hanya proses pemberian pinjaman yang relatif akan lebih mudah dibandingkan 

pemberian pinjaman kepada perusahaan yang belum dikenal, namun tingkat 

bunga yang dikenakan juga dimungkinkan akan lebih rendah mengingat credit 

risk perusahaan terbuka yang relatif lebih kecil dibandingkan credit risk pada 

perusahaan tertutup. 

Selain itu, dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya 

diperdagangkan di Bursa, akan mempermudah akses perusahaan untuk 

menerbitkan surat utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pada 

umumnya, investor pembeli surat utang akan lebih menyukai jika perusahaan 

yang menerbitkan surat utang tersebut telah dikenal dan memiliki citra yang baik 

dalam dunia keuangan. Kondisi demikian tentunya tidak hanya akan sangat 

membantu mempermudah penerbitan surat utang, tetapi juga memungkinkan 

perusahaan untuk menerbitkan surat utang dengan tingkat bunga yang lebih 

bersaing. 

b. Meningkatkan Nilai Perusahaan (Company Value) 

Dengan menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di 

Bursa Efek Indonesia, setiap saat publik dapat memperoleh data pergerakan nilai 

perusahaan. Setiap peningkatan kinerja operasional dan kinerja keuangan 

umumnya akan mempunyai dampak terhadap harga saham di Bursa, yang pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan. 
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Apabila pemegang saham pendiri membutuhkan dana untuk keperluan 

usahanya yang lain, divestasi dapat dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia 

dengan nilai yang optimal. Perdagangan saham yang aktif di Bursa Efek Indonesia 

akan menciptakan harga yang dapat menjadi acuan pemegang saham dalam 

melakukan transaksi. 

c. Meningkatkan Image Perusahaan 

Dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Indonesia, informasi 

dan berita tentang perusahaan akan sering diliput oleh media, penyedia data dan 

analis di perusahaan sekuritas. Publikasi secara cuma-cuma tersebut akan 

meningkatkan image perusahaan serta meningkatkan eksposur pengenalan atas 

produk-produk yang dihasilkan perusahaan. Hal ini akan menciptakan peluang-

peluang baru dan pelanggan baru dalam bisnis perusahaan. 

d. Menumbuhkan Loyalitas Karyawan Perusahaan 

Apabila saham perusahaan dapat diperdagangkan di Bursa, karyawan akan 

senang hati mendapatkan insentif berupa saham. Dengan lebih melibatkan 

karyawan dalam proses pertumbuhan perusahaan, diharapkan dapat menimbulkan 

rasa memiliki, yang pada akhirnya dapat meningkatkan profesionalisme dan 

kinerja karyawan. 

Selain itu, program kepemilikan saham oleh karyawan melalui pemberian 

saham atau opsi saham oleh perusahaan, juga merupakan strategi untuk dapat 

mempertahankan karyawan kunci, tanpa mengeluarkan biaya tunai. Karyawan 

dapat menjual saham insentif yang diperoleh dari perusahaan melalui Bursa Efek 

Indonesia. 
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e. Kemampuan untuk Mempertahankan Kelangsungan Usaha 

Salah satu permasalahan yang menjadi pemicu kejatuhan bisnis yang 

dikelola suatu keluarga adalah perpecahan dalam keluarga tersebut. Dengan 

menjadi perusahaan publik, setiap pihak dalam keluarga dapat memiliki saham 

perusahaan dalam porsinya masing-masing dan sewaktu-waktu dapat melakukan 

penjualan atau pembelian melalui Bursa Efek Indonesia. Pemegang saham pendiri 

juga dapat mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pihak profesional 

yang kompeten dan dapat dengan mudah mengawasi perusahaan melalui laporan 

keuangan atau keterbukaan informasi perusahaan yang diwajibkan oleh otoritas. 

Dalam hal terjadi kesulitan keuangan dan kegagalan pembayaran utang 

kepada kreditur yang kemudian memerlukan restrukturisasi utang, debt to equity 

swap dapat menjadi alternatif jalan keluar bagi kedua belah pihak. Kreditur yang 

memperoleh saham dari konversi utang, dapat menjual saham tersebut melalui 

mekanisme perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Hal demikian sulit 

dilakukan jika debitur merupakan perusahaan tertutup. 

f. Insentif Pajak 

Untuk mendorong perusahaan melakukan go public, pemerintah 

memberikan insentif pajak melalui penerbitan peraturan pemerintah yang terakhir 

diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2015 tentang  Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penurunan Tarif Pajak 

Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan 

Terbuka. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka 

yang dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 5% 
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lebih rendah dari tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri, sepanjang 40% 

sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa dan memiliki minimal 300 

pemegang saham. 

 

2.4.3 Proses Melakukan Initial Public Offering 

Kegiatan yang dilakukan dalam proses penawaran umum yang diakses 

dalam  https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/ 

 

Gambar 2.1 

Proses Penawaran Umum Saham Kepada Publik dan 

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia 

 

1. Penunjukan Underwriter dan Persiapan Dokumen 

Pada tahap awal, perusahaan perlu membentuk tim internal, 

menunjuk underwriter dan lembaga serta profesi penunjang pasar modal yang 

akan membantu perusahaan melakukan persiapan go public, meminta persetujuan 

https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/
https://gopublic.idx.co.id/2016/06/22/proses-go-public/proses-go-public-3/
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RUPS dan merubah Anggaran Dasar, serta mempersiapkan dokumen-dokumen 

yang diperlukan untuk disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia dan OJK. 

2. Penyampaian Permohonan Pencatatan Saham ke Bursa Efek 

Indonesia & Penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK 

Untuk menjadi perusahaan publik yang sahamnya dicatatkan dan 

diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, perusahaan perlu 

mengajukan permohonan untuk mencatatkan saham, dilengkapi dengan dokumen-

dokumen yang dipersyaratkan, antara lain profil perusahaan, laporan keuangan, 

opini hukum, proyeksi keuangan, dll. 

Perusahaan juga perlu menyampaikan permohonan pendaftaran saham 

untuk dititipkan secara kolektif (scripless) di Kustodian Sentral Efek Indonesia 

(KSEI). Bursa Efek Indonesia akan melakukan penelaahan atas permohonan yang 

diajukan perusahaan dan akan mengundang perusahaan beserta underwriter dan 

profesi penunjang untuk mempresentasikan profil perusahaan, rencana bisnis dan 

rencana penawaran umum yang akan dilakukan. Untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang kegiatan usaha perusahaan, Bursa Efek Indonesia juga akan melakukan 

kunjungan ke perusahaan serta meminta penjelasan lainnya yang relevan dengan 

rencana IPO perusahaan. Apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan yang 

ditentukan, dalam waktu maksimal 10 Hari Bursa setelah dokumen lengkap, 

Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan prinsip berupa 

Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Saham kepada perusahaan. 

Bersamaan dengan pengajuan permohonan untuk mencatatkan saham di 

Bursa Efek Indonesia, perusahaan juga menyampaikan Pernyataan Pendaftaran 
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dan dokumen pendukungnya kepada OJK untuk melakukan penawaran umum 

saham. Dokumen pendukung yang diperlukan antara lain adalah prospektus. 

Dalam melakukan penelaahan, OJK dapat meminta perubahan atau 

tambahan informasi kepada perusahaan untuk memastikan bahwa semua fakta 

material tentang penawaran saham, kondisi keuangan dan kegiatan usaha 

perusahaan diungkapkan kepada publik melalui prospektus. 

Sebelum mempublikasikan prospektus ringkas di surat kabar atau 

melakukan penawaran awal (bookbuilding), perusahaan harus menunggu ijin dari 

OJK. Perusahaan juga dapat melakukan public expose jika ijin publikasi telah 

dikeluarkan OJK. OJK akan memberikan pernyataan efektif setelah perusahaan 

menyampaikan informasi mengenai harga penawaran umum saham dan 

keterbukaan informasi lainnya. Apabila Pernyataan Pendaftaran perusahaan telah 

dinyatakan efektif oleh OJK, perusahaan mempublikasikan perbaikan/tambahan 

informasi prospektus ringkas di surat kabar serta menyediakan prospektus bagi 

publik atau calon pembeli saham, serta melakukan penawaran umum. 

3. Penawaran Umum Saham kepada Publik 

Masa penawaran umum saham kepada publik dapat dilakukan selama 1-5 

hari kerja. Dalam hal permintaan saham dari investor melebihi jumlah saham yang 

ditawarkan (over-subscribe), maka perlu dilakukan penjatahan. Uang pesanan 

investor yang pesanan sahamnya tidak dipenuhi harus dikembalikan (refund) 

kepada investor setelah penjatahan. Distribusi saham akan dilakukan kepada 

investor pembeli saham secara elektronik melalui KSEI (tidak dalam bentuk 

sertifikat). 
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4. Pencatatan dan Perdagangan Saham Perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia 

Perusahaan menyampaikan permohonan pencatatan saham kepada Bursa 

disertai dengan bukti surat bahwa Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif 

oleh OJK, dokumen prospektus, dan laporan komposisi pemegang saham 

perusahaan. 

Bursa Efek Indonesia akan memberikan persetujuan dan mengumumkan 

pencatatan saham perusahaan dan kode saham (ticker code) perusahaan untuk 

keperluan perdagangan saham di Bursa. Kode saham ini akan dikenal investor 

secara luas dalam melakukan transaksi saham perusahaan di Bursa Efek 

Indonesia. 

Setelah saham tercatat di Bursa, investor akan dapat memperjualbelikan 

saham perusahaan kepada investor lain melaui broker atau Perusahaan Efek yang 

menjadi Anggota Bursa terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

2.5 Persistensi Laba 

Persistensi laba menurut Penman dan Zhang (2002) adalah laba di masa 

depan (pendapatan yang diharapkan di masa depan) karena pengembalian tahun 

berjalan (pendapatan saat ini). Sloan (1996) menggunakan koefisien regresi dari 

regresi antara periode sekarang dan periode mendatang dari akuntansi pendapatan 

sebagai proksi untuk persistensi pendapatan. Persistensi laba ditentukan oleh 

komponen akrual dan arus kas yang terkandung dalam laba saat ini (Penman & 

Zhang 2002). Hanlon (2005) mengungkapkan bahwa persistensi laba merupakan 
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salah satu komponen nilai prediksi laba dalam menentukan kualitas laba. 

Sementara Frankel dan Litov (2009) yang juga meneliti persistensi pendapatan, 

menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam mengukur 

persistensi pendapatan, yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba. 

Risqi (2013) mengungkapakan banhwa Investor yang akan berinvestasi di 

perusahaan IPO akan mencoba mencari informasi tentang kredibilitas perusahaan. 

Informasi tersebut dapat berasal dari prospektus atau laporan keuangan 

perusahaan. Informasi tentang pendapatan digunakan oleh pembuat keputusan 

untuk menilai perusahaan. Pendapatan berkualitas adalah laba yang 

mencerminkan keberlanjutan untuk masa depan. Investor mempertimbangkan 

pengaruh volatilitas laba masa lalu terhadap persistensi laba saat ini dan di masa 

mendatang. Adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor 

memungkinkan investor untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi nyata 

perusahaan saat ini dan bagaimana prospeknya di masa depan. Prospek ini dapat 

diprediksi dengan menggunakan persistensi pendapatan perusahaan, dan pada 

akhirnya dengan persistensi pendapatan yang lebih tinggi maka ketidakpastian 

masa depan akan lebih rendah, dan sebaliknya. 

Asimetri informasi terjadi karena pihak internal perusahaan memiliki 

informasi tentang prospek perusahaan yang tidak diketahui sepenuhnya oleh pihak 

eksternal. Ketidakpastian harga saham dipengaruhi oleh asimetri informasi 

tentang pendapatan perusahaan dan nilai setelah perusahaan mulai menawarkan 

saham kepada publik (Rock 1986). Semakin besar ketidakpastian masa depan, 
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semakin besar ekspektasi ketidakpastian harga saham, yang berarti bahwa 

keduanya memiliki hubungan positif (Beatty 1989). 

Untuk menghindari biaya asimetri informasi, pelaku pasar dan otoritas 

bersikeras pengungkapan informasi yang diperlukan dalam memprediksi prospek 

masa depan melalui prospektus, laporan keuangan atau data publikasi lainnya. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi 

ketidakpastian masa depan yaitu dengan menggunakan auditor berkualitas tinggi 

(Beatty 1989 dan Zhang et al. 2007) dan dengan menggunakan penjamin emisi 

terkemuka (Carter & Manaster 1990). 

 

2.6 Underpricing   

Underpricing dapat diartikan sebagai kondisi dimana harga penawaran 

pada saat IPO dinilai lebih rendah secara signifikan dibandingkan harga saham 

pada saat penutupan hari pertama di pasar sekunder (Beatty, 1989).  

Pengertian underpricing menurut (Manurung, 2013:8) underpricing 

adalah: 

“Bila harga IPO saham lebih rendah dari harga penutupan saham pada hari 

pertama diperdagangkan maka harga IPO saham tersebut disebutkan 

underpricing.” 

Underpricing merupakan salah satu fenomena yang sering ditemui ketika 

perusahaan melakukan IPO (Initial Public Offering). Saham pertama kali 

diperdagangkan melalui pasar perdana. Berbeda dengan pasar sekunder, harga 

penawaran di pasar perdan tidak melalui mekanisme penawaran dan permintaa. 
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Karena itu biasanya akan terjadi penurunan atau bahkan kenaikan harga dari harga 

saham sebelumnya di pasar perdana. Jika kondisi harga di pasar sekunder lebih 

tinggi dibandingkan harga di masa penawaran umum, maka disebut dengan 

underpricing namun jika sebaliknya fenomena tersebut disebut overpricing. 

Anomali ini terjadi karena adanya asymmetric information pada saat IPO, 

asymmetric information yaitu adanya informasi yang tidak sempurna yang 

dimiliki antara emiten dengan underwriter. Permasalahan ini menyebabkan 

munculnya ketidakpastian ex-ante, ketidakpastian ex-ante terkait dengan nilai 

instrinsik perusahaan dan permintaan akan saham. Ketidakpastian tersebut 

menimbulkan risiko bagi underwriter, risiko tesebut terkait dengan kerugian 

karena kesalahan dalam menetapkan harga dan  kemungkinan 

pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan (Alli, Yau dan Yung, 1994). 

Underpricing saham tidak menguntungkan  bagi  perusahaan  go public 

karena dana yang diperoleh emiten tidak maksimal di lain pihak investor 

diuntungkan dengan adanya underpricing karena mendapatkan  initial  return  

(IR). Emiten mengharapkan seminimal mungkin terjadinya  underpricing  saat 

IPO. 

Ljungqvist (2006) mengemukakan teori underpricing menjadi empat 

bagian utama yaitu asymmetric infromation, alasan institusional, pertimbangan 

kontrol, dan pendekatan perilaku. Menurut Ljungqvist,  teori  terkuat  adalah 

model asymmetric information. Teori lain yang  dapat  menyebabkan  

underpricing adalah manajemen laba. Pada saat IPO, meningkatkan keuntungan 

yang dibuat dengan menggeser pendapatan saat ini sehingga laba  pada periode 
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IPO akan dilaporkan lebih tinggi dari yang seharusnya.  Akrual  digunakan  

sebagai proksi untuk menganalisis manajemen laba pada IPO. 

 

2.7 Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Underpricing 

2.7.1 Reputasi Underwriter 

Reputasi Underwriter merupakan reputasi dari pihak yang membuat 

kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan 

emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 

(Fahmi, 2012:57) berpendapat bahwa: 

"Underwriter adalah penjamin emisi atau sekuritas untuk setiap emiten 

yang menerbitkan saham di pasar modal. 

Sedangkan menurut Darmadji dan Fakhruddin (2012:38): 

"Underwriter adalah perusahaan sekuritas yang membuat kontrak dengan 

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten tersebut. 

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dari 

seorang underwriter adalah melakukan penjaminan penjualan pada efek dan 

keseluruhan pembayaran efeknya yang diemisikan kepada perusahaan dan 

mewakili penjamin emisi efek lainnya dalam hubungan dengan perusahaan dan 

pihak ketiga. 

 

2.7.2 Reputasi Auditor 

Reputasi Auditor berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap laporan 

keuangan perusahaan yang akan melakukan go public. Hasil pengujian auditor ini 
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sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan 

keputusan. 

Menurut Fahmi (2012:75): 

"Pernyataan KAP sangat dipengaruhi dari segi kelayakan pada saat  

laporan keuangan dan hasil audit lainnya bahwa secara aturan dan prosedural 

dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk go public". 

Teori yang berkaitan dengan variabel ini adalah teori asimetri informasi 

dimana adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara informed investor 

dengan uninformed investor. Disinilah auditor sangat penting posisinya ketika 

informed investor lebih mempercayai auditor yang bereputasi tinggi. Oleh karena 

itu, auditor yang berkualitas tinggi diharapkan akan lebih mungkin untuk 

mendeteksi dan menekan praktek manajemen laba, Becker 1998 yang tercantum 

dalam skripsi Rusmin dkk (2013). 

 

2.7.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian 

saham. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat 

sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar lebih mudah 

diperoleh investor daripada perusahaan berskala kecil. Karena lebih dikenal dan 

informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dan lebih mudah diperoleh 

investor, maka akan meminimkan tingkat ketidakpastian. Tingkat 

ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa depan 

perusahaan emiten dapat diperkecil apabila informasi yang diperolehnya 
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banyak (Ardiansyah, 2004). 

Tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar pada umumnya 

rendah karena dengan skala yang tinggi perusahaan cenderung tidak 

dipengaruhi pasar, sebaliknya dapat mewarnai dan mempengaruhi keadaan 

pasar secara keseluruhan. Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai kecilnya 

tingkat resiko investai perusahaan berskala besar dalam jangka panjang. 

Sedangkan pada perusahaan berskala kecil tingkat ketidakpastian di masa yang 

akan datang besar, sehingga tingkat resiko investasinya lebih besar dalam 

jangka panjang (Nurhidayati & Indriyantoro, 1998). 

Perusahaan berskala besar memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah, 

sehingga akan mengurangi asimetri informasi pada perusahaan berskala besar. 

Perusahaan berskala besar akan menurunkan tingkat ketidakpastian harga 

saham dan kemungkinan initial return yang akan diterima investor akan 

semakin rendah. 

 

2.7.4 Usia Perusahaan 

Usia perusahaan menunjukan seberapa lama perusahaan telah menjalankan 

usahanya sehingga berpengaruh pada tingkat pengalaman yang dimilikinya dalam 

menghadapi persaingan. Perusahaan yang beroperasi lebih lama mempunyai 

kemungkinan yang lebih besar untuk menyediakan informasi perusahaan yang 

lebih banyak dan luas daripada perusahaan yang baru saja berdiri. Dengan 

demikian akan mengurangi adanya asimetri informasi dan memperkecil 

ketidakpastian pasar dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga saham. Selain 
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itu perusahaan-perusahaan yang umumnya lebih tua bisa dipersepsikan sebagai 

perusahaan yang sudah tahan uji sehingga kadar risikonya rendah. 

Trisnawati (2010) mengemukakan bahwa semakin lama perusahaan 

berdiri maka masyarakat luas akan lebih mengenalnya dan investor secara khusus 

akan lebih percaya terhadap perusahaan yang sudah terkenal dan lama berdiri 

dibandingkan dengan perusahaan yang relatif masih baru. Perusahaan yang sudah 

lama berdiri tentunya mempunyai strategi dan kiat-kiat yang lebih baik untuk 

tetap bertahan di masa depan. 

 

2.7.5 Return On Equity 

Return on Equity (ROE) merupakan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini 

ada yang menyebut sebagai rentabilitas modal sendiri. 

Menurut Rizki dan Harto (2013:2) return on equity merupakan: 

"Ukuran profitabilitas dimana merupakan informasi yang diberikan kepada 

investor mengenai seberapa besar tingkat pengembalian modal investor dari 

perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba". 

Pertimbangan menggunakan variabel ROE karena kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba pada masa mendatang merupakan indikator dan 

pemberian informasi kepada pihak luar mengenai keberhasilan efektifitas operasi 

perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan menunjukkan semakin 

tinggi pula laba yang dihasilkannya. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan  hasil-hasil  penelitian  terdahulu maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

Martani dan Yolana (2005) melakukan penelitian dengan menggunakan 

data dari Bursa Efek Jakarta pada tahun 1994-2001 dengan menggunakan lima 

variabel yaitu reputasi underwriter, rata-rata nilai tukar, ukuran perusahaan, 

return on equity, dan jenis industri.  Penelitian  ini menemukan bahwa semua 

variabel memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat underpricing kecuali 

reputasi underwriter. 

Ardiansyah (2002) dalam penelitiannya data diambil dari periode 1995-

2000 dengan mengunakan teknik analisi regresi berganda. Memasukkan variabel 

keuangan dan non-keuangan, dari variabel keuangan seperti profitabilitas 

perusahaan, financial laverage, EPS, proceed, pertumbuhan laba, current ratio, 

besaran perusahaan. Hanya variabel EPS yang berpengaruh  terhadap initial 

return saham underpricing. Sedangkan variabel non keuangan berupa kondisi 

perekonomian memiliki pengaruh terhadap initial return, sedangkan variabel 

reputasi underwriter, reputasi auditor , umur perusahaan, dan jenis industri tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return saham underpricing. 

Wardoyo dan Saputra (2008) meneliti dalam periode 2003-2007 

menggunakan sampel 52 perusahaan perusahaan yang melakukan IPO dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan variabel 
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reputasi underwriter, reputasi auditor, financial leverage,  Return  on  Asset 

(ROA), dan umur perusahaan mempengaruhi underpricing. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini adalah reputasi auditor dan ROA berpengaruh terhadap 

underpricing. 

Sulistio (2005) menggunakan variabel ukuran perusahaan, Earning per 

Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), tingkat leverage, persentase pemegang 

saham lama, reputasi auditor, reputasi underwriter, dan pengaruh industri. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda dan menyimpulkan 

bahwa tingkat leverage dan persentase pemegang saham lama mempengaruhi 

initial return secara statistik signifikan. 

Yoga (2009) menggunakan variabel Return on Asset (ROA), leverage, 

ukuran perusahaan, harga saham perdana, reputasi underwriter, persentase saham 

yang ditawarkan kepada publik, waktu IPO, dan umur perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh yaitu ROA, 

harga saham, reputasi underwriter,  berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

underpricing, sedangkan leverage, persentase saham dan waktu IPO berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap underpricing. Umur perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap underpricing. 

Martani (2004) meneliti Pengaruh Manajemen Informasi dan Determinan 

Lain Terhadap Harga Saham, Initial Return, dan Kinerja Jangka Panjang Saham. 

Manajemen informasi yang digunakan adalah indeks pertumbuhan penjualan 

sebelum IPO, indeks pertumbuhan sesudah IPO, dan pergantian auditor. Untuk 

melihat pengaruh hubungan tersebut digunakan data empiris perusahaan yang 
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listing di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1989-2000. Dalam penelitian ini 

menunjukkan ukuran yang memiliki asosiasi untuk underpricing. Ditemukan 

bahwa ada hubungan negatif antara underpricing dan persistensi laba. Namun, 

hubungan ini hanya ditemukan dalam tahun pertama setelah IPO. Pada tahun 

kedua setelah  IPO,  hubungan ini tidak ditemukan.  Hal ini konsisten dengan 

penelitian pada  jangka  panjang  underperforma  di Indonesia yang hanya 

ditemukan pada periode pertama dari satu tahun setelah IPO. 

Penelitian ini merupakan penelitian  yang  mereplikasi  dari penelitian 

Martani (2012) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing dan 

pengaruhnya pada earnings persistence. Namun, terdapat perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini objek pengamatan menggunakan periode 

yang terbaru dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu selama tahun 2014-2018. 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Dari landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu dapat diperoleh 

variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua model, 

model pertama yaitu reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, dan return on equity (ROE). Variabel-variabel tersebut 

diperkirakan memiliki pengaruh terhadap harga saham pada perusahaan yang 

melakukan IPO di BEI. Model kedua yaitu variabel harga saham IPO memiliki 

pengaruh terhadap earnings persistence. Berdasarkan hal tersebut dapat 

digambarkan bentuk kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

 

2.9.1 Pengaruh Reputasi Underwriting terhadap Underpricing 

Underwriter mempunyai peranan yang penting dalam IPO, salah satunya 

dalam proses penetapan harga saham perdana. Reputasi underwriter diyakini 

menjadi pertimbangan penting bagi investor untuk membeli saham suatu 

perusahaan. Reputasi underwriter dapat  digunakan  sebagai  sinyal  yang baik 

bagi investor dan dapat mengurangi ketidakpastian ex-ante ( Beatty, 1989). 

Reputasi underwriting (penjamin emisi) dapat digunakan sebagai sinyal 

yang baik bagi investor dan akan mengurangi ketidakpastian di masa depan 
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(Carter & Manaster 1990). Penerbit dan penjamin emisi secara bersama-sama 

akan menentukan harga IPO. Penjamin emisi adalah pihak yang mengetahui atau 

memiliki banyak informasi pasar modal, sedangkan penerbit adalah pihak yang 

tidak mengetahui pasar modal (Rock 1986). Dalam proses IPO, penjamin emisi 

bertanggung jawab atas saham yang dijual. Jika ada sisa saham, penjamin emisi 

wajib untuk membelinya.   

Dalam proses IPO, penjamin emisi bertanggung jawab atas saham yang 

dijual sehingga jika saham tidak terjual penjamin emisi wajib bertanggung jawab 

dengan cara membelinya. Untuk meminimalisir  risiko  penjamin  emisi 

menentukan harga IPO dengan cara tawar menawar harga dengan perusahaan 

emiten. Penjamin emisi (underwriter) yang memiliki reputasi tinggi dapat 

mengurangi konflik yang terjadi dengan menetapkan  harga  saham  perdana  

sesuai dengan kondisi perusahaan, sehingga akan mengurangi underpricing. 

Penjamin emisi berupaya meminimalkan risiko ini dengan menawar harga 

IPO yang lebih rendah. Namun perusahaan ingin mendapatkan banyak dari IPO, 

sehingga menentukan harga IPO yang lebih tinggi. Dengan penjamin emisi yang 

memiliki reputasi bergengsi, risiko penawaran diharapkan lebih rendah karena 

akan mengurangi ketidakpastian di masa depan. Oleh karena itu, dengan reputasi 

yang baik dari penjamin emisi, tingkat underpricing akan lebih rendah 

Oleh karena itu, dengan reputasi yang baik dari underwriter, tingkat 

underpricing akan lebih rendah. Menurut Ghozali dan Mansur (2002), reputasi 

underwriter berpengaruh negatif terhadap underpricing dengan tingkat 

signifikansi 10%. 
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2.9.2 Pengaruh Reputasi Auditor terhadap Underpricing 

Perusahaan yang akan melakukan IPO akan memilih Kantor Akuntan 

Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik, karena reputasi auditor berpengaruh 

pada kredibilitas laporan keuangan ketika perusahaan melakukan go public. 

Pendapat wajar tanpa pengecualian dari auditor  bereputasi  baik  mempunyai 

peran sebagai meningkatkan kepercayaan masyarakat akan keakuratan informasi 

yang disajikan dalam prospektus sebagai dasar analisis untuk mengambil 

keputusan untuk berinvestasi. Dengan demikian jika perusahaan emiten 

menggunakan auditor bereputasi baik akan mengurangi underpricing (Risqi, 

2013). 

Auditor yang memiliki reputasi tinggi dapat digunakan sebagai tanda 

kualitas perusahaan penerbit. Pengorbanan emiten untuk menggunakan auditor 

yang berkualitas akan ditafsirkan oleh investor bahwa emiten tidak memiliki 

informasi yang menyesatkan tentang prospeknya di masa depan. Ini berarti bahwa 

penggunaan auditor reputasi tinggi akan mengurangi ketidakpastian di masa 

depan, sehingga memiliki hubungan negatif dengan underpricing.  

Menurut Rochayani dan Setiawan (2004) menyatakan bahwa penggunaan 

jasa auditor dan penjamin emisi yang bereputasi baik akan memberikan sinyal 

mengenai nilai perusahaan dan kualitas IPO kepada investor yang potensial dan 

memberikan jaminan bahwa ramalan laba yang dibuat sesuai dengan  aturan- 

aturan yang semestinya dan bahwa asumsi yang digunakan  mempunyai  dasar 

yang rasional terhadap ramalan yang dibuat manajemen. 
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2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Underpricing 

Aset besar perusahaan akan memberikan sinyal bahwa perusahaan 

memiliki prospek dan mengurangi ketidakpastian di masa depan (Martani & 

Chastina 2005). Aset besar perusahaan akan memberikan sinyal bahwa 

perusahaan memiliki prospek yang baik dan kemudian mengurangi ketidakpastian 

ex-ante bagi investor. Total aset perusahaan menunjukkan jumlah dana yang 

dimiliki oleh perusahaan dan memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki 

prospek dan mengurangi ketidakpastian di masa depan. 

Ukuran perusahaan menunjukan jumlah total aset yang dimiliki 

perusahaan. Semakin besar aset perusahaan akan mengindikasikan semakin besar 

ukuran perusahaan tersebut. Suatu perusahaan dengan skala ekonomi yang lebih 

tinggi dan lebih besar dianggap mampu bertahan dalam waktu yang lama. 

Kebanyakan investor lebih memilih untuk menginvestasikan modalnya di 

perusahaan yang memiliki skala ekonomi yang lebih tinggi, karena investor 

menganggap perusahaan tersebut dapat mengembalikan modalnya dan investor 

akan mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Perusahaan yang berskala besar 

cenderung lebih dikenal masyarakat jika dibandingkan dengan perusahaan kecil 

(Prastica, 2013:101). 

Ukuran perusahaan turut menentukan tingkat kepercayaan investor. 

Semakin besar perusahaan, semakin dikenal masyarakat yang berarti semakin 

mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perusahaan. Kemudahan 

mendapatkan informasi akan meningkatkan kepercayaan investor dan mengurangi 
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faktor ketidakpastian yang berarti risiko underpricing lebih kecil (Prastica, 

2013:101). Sandhiaji (2004) serta Yolana dan Martani (2005) membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dan negatif pada tingkat 

underpricing.  

 

2.9.4 Pengaruh Usia Perusahaan terhadap Underpricing 

Menurut Beatty (1989) dan Zhang et al. (2007), usia perusahaan 

menunjukkan berapa lama perusahaan dapat bertahan. Semakin lama perusahaan, 

semakin banyak informasi yang akan diperoleh oleh masyarakat tentang 

perusahaan dan semakin mengurangi informasi asimetri dan mengurangi 

ketidakpastian di masa depan. Jaminan yang ditawarkan oleh perusahaan dengan 

masa pakai lebih lama akan memberikan kepercayaan bagi investor untuk 

berinvestasi. 

Beatty (1989) juga memasukkan variabel umur perusahaan sebagai 

variabel kontrol untuk usia perusahaan yang mengindikasikan semakin rendahnya 

ketidakpastian ex-ante yang diderita oleh investor karena semakin lama 

perusahaan mampu mempertahankan eksistensinya, diharapkan tingkat 

keberlanjutan perusahaan di masa depan akan lebih tinggi. 

 

2.9.5 Pengaruh Return on Equity terhadap Underpricing 

Rizki dan Harto (2013:2) mengungkapkan Return on Equity (ROE) 

merupakan ukuran profitabilitas, informasi yang diberikan kepada investor 

mengenai seberapa besar tingkat pengembalian modal investor dari perusahaan 
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yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Dengan kata lain, 

ROE diasumsikan ekspektasi investor atas pengembalian dana yang ditanamkan 

pada perusahaan yang melakukan IPO. Dengan demikian meningkatnya tingkat 

profitabilitas maka investor akan tertarik menanamkan modalnya pada perusahaan  

IPO  tersebut  karena berharap mendapatkan pengembalian yang besar atas 

penyertaannya di kemudian hari. Hal ini memungkinkan naiknya harga 

penawaran saham di pasar sekunder yang disebabkan permintaan akan saham 

tersebut meningkat. Kemungkinan investor untuk mendapatkan return awal 

semakin rendah  tetapi dalam jangka panjang setelah memasuki pasar sekunder 

kemungkinan investor mendapatkan return yang tinggi dapat terwujud bila nilai  

ROE  perusahaan semakin tinggi karena hal itu menandakan bahwa  perusahaan  

itu  mengalami profit. 

Menurut Kim (1999) berdasarkan teori Signalling yaitu untuk mengatasi 

penilaian yang rendah terhadap harga saham, maka perusahaan yang  berkualitas 

baik dapat memberikan sinyal bagi investor untuk menunjukan bahwa perusahaan 

berkualitas baik. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan menyebabkan 

harga penawaran saham yang lebih tinggi di pasar sekunder. Bartov, Mohanram & 

Chandrakanth (2002) menggunakan ROE sebagai pengukuran profitabilitas. ROE 

diukur dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas perusahaan pada laporan 

keuangan tahunan terakhir sebelum periode IPO. Dengan mengacu pada 

penelitian ini, dengan ROE yang lebih tinggi, maka harga penawaran saham di 

pasar sekunder meningkat, sehingga pengembalian awal menjadi lebih tinggi.  
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2.9.6 Pengaruh Underpricing Terhadap Persistensi Laba 

Kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambar dalam laba perusahaan, 

pandangan ini menyatakan laba yang persisten tinggi terefleksi pada laba yang 

dapat berkesinambungan (sustainable) untuk periode yang  lama.  Menurut 

Penman (dikutip dari Fanani, 2010) mengungkapkan bahwa laba yang persisten 

adalah laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan laba  (sustainable earnings) 

di masa depan. Menurut Schipper (2004), pandangan ini berkaitan erat dengan 

kinerja perusahaan yang diwujudkan dalam laba perusahaan yang diperoleh pada 

tahun berjalan. 

Persistensi Laba digunakan oleh investor untuk memprediksi kondisi 

perusahaan saat ini dan prospek di masa depan. Persistensi laba adalah laba yang 

dapat digunakan sebagai indikator future earnings, dengan kata lain persistensi 

laba yaitu kemampuan laba suatu perusahaan untuk bertahan di masa depan. 

Persistensi laba merupakan salah satu komponen dari nilai prediksi laba dalam 

menentukan kualitas laba. Kualitas laba adalah laba yang mencerminkan 

keberlanjutan untuk masa depan. Jika perusahaan memiliki persistensi laba yang 

tinggi maka ketidakpastian di masa depan akan rendah sehingga tingkat 

underpricing rendah. Ketidakpastian muncul karena adanya asimetris informasi 

sehingga investor tidak yakin mengenai kinerja perusahaan di masa depan 

sehingga semakin besar pula terjadinya underpricing. Maka jika underpricing 

tinggi maka tingkat ketidakpastian tinggi maka tingkat persistensi laba semakin 

rendah. 
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Menurut Frankel & Litov (2009) menyatakan  bahwa  proksi 

ketidakpastian ex-ante dapat dilihat dari persistensi laba  yang  dimiliki 

perusahaan. Jika perusahaan memiliki persistensi yang tinggi maka mengurangi 

volatilitas laba  di  masa  depan. 

 

2.10 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka  pemikiran yang diuraikan diatas, maka peniliti 

menarik hipotesis untuk diteliti sebagai berikut: 

H1a : Ada korelasi negatif antara reputasi underwriter dan underpricing 

H1b : Ada korelasi negatif antara reputasi auditor dan underpricing 

H1c : Ada korelasi negatif antara ukuran perusahaan dan underpricing 

H1d : Ada korelasi negatif antara usia perusahaan dan underpricing 

H1e : Ada korelasi positif antara ROE dan underpricing 

H2 : Underpricing memiliki korelasi negatif dengan tingkat persistensi laba. 


