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Abstract 

 

Initial Public Offering (IPO) is activity company in order to public offer of 

primary share sale. These shares enthused investor because can give initial return. This 

return indication the happening of share underpricing at primary market when coming 

on secondary market. Underpricing is conditions which show that stocks price at 

primary market was to low than secondary market. 

Intention of this research is to analyze influence variables which have an impact 

to underpricing at financial sector in Jakarta stock exchange during 2007-2012. The 

factor were Debt to Equity Ratio, Industry, Percentage of Public offering, Company Age, 

Company Size, Return On Equity. There were 46 issue were used in this study. 

Analysis was done by using multiple regression. The objective of this research to 

test the impact of variabel such as Debt to Equity Ratio, Industry, Percentage of Public 

offering, Company Age, Company Size, Return On Equity to underpricing. Result of 

partial regression analysis indicates that only Debt to Equity Ratio and Company Size is 

having an effect to underpricing. While the result of simultant test is  imdicating that 

Debt to Equity Ratio, Industry, Percentage of Public offering, Company Age, Company 

Size,Return On Equity have an effect to underpricing. 

 

Keywords : Underpricing, Debt to Equity Ratio, Industry, Percentage of Public 

offering, Company Age, Company Size,Return On Equity
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Banyak perusahaan membutuhkan ekspansi untuk meluaskan cakupan 

bisnisinya. Untuk melakukan ekspansi,perusahaan mememerlukan dana yang 

besar. Modal saja tidak cukup, sedangkan kredit di bank pun memerlukan biaya 

bunga yang tinggi. Hal ini menjadikan pasar saham sebagai tujuan utama  bagi 

para perusahaan yang mencari dana tambahan.    

Masuknya investor baru bukan berarti peningkatan likuiditas pemilikan 

secara langsung. Perusahaan yang belum go public dapat memenuhi kekurangan 

dana dengan beberapa alternatif (Jogiyanto,2008). Pertama, menjual saham 

langsung kepada pemegang saham yang sudah ada sebelumnya. Kedua, menjual 

saham kepada karyawan melalui Employee Stock Ownership Plan (ESOP). 

Ketiga, menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi (dividend 

reinvestment plan). Keempat, menjual langsung saham kepada pembeli tunggal 

(misalnya, investor institusional). Kelima, menjual saham kepada publik lewat 

pasar saham. Menjual saham kepada public melalui pasar modal ini disebut juga 

dengan go public. 

Untuk perusahaan yang akan go public pertama kali dinamakan IPO 

(Initial Public Offering). Dalam pasar finansial, initial public offering ( IPO ) ( 

bahasa Indonesia: penawaran umum perdana ) adalah penjualan pertama saham 
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umum sebuah perusahaan kepada investor umum. Menurut UU No.8 Tahun 

1995, penawaran umum ( emisi / go public / initial public offering ) adalah 

kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek 

kepada masyarakat berdasarkan tatacara yang diatur dalam undang-undang 

Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan tersebut akan 

menerbitkan hanya saham-saham pertama, namun bisa juga menawarkan saham 

kedua. Biasanya perusahaan tersebut akan merekrut seorang bankir investasi 

untuk menjamin penawaran tersebut dan seorang pengacara korporat untuk 

membantu menulis prospektus. Informasi prospektus dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Informasi akuntansi 

adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan penjelasan laporan keuangan. 

Informasi non akuntansi adalah informasi selain laporan keuangan seperti 

underwriter (penjamin emisi), auditor independen, konsultan hukum, nilai 

penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, dan 

informasi lainnya. Investor menggunakan informasi keuangan dan nonkeuangan 

yang ada dalam prospektus ketika mereka membuat investasi di pasar modal. 

Oleh karena itu prospektus merupakan salah satu kunci dari berhasil tidaknya 

suatu IPO (Dini Fitriani, 2012).  

Pada saat perusahaan melakukan IPO, investor belum dapat mengetahui 

banyak informasi mengenai perusahaan tersebut. Investor hanya memperoleh 

informasi dari prospektus yang diterbitkan perusahaan sebelum melakukan 

penawaran perdana. Dari informasi akuntansi dan non akuntansi dalam 

prospektus itulah investor dapat menganalisis atau melakukan penilaian 
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terhadap perusahaan tersebut. Hasil analisis atau penilaian prospektus ini dapat 

digunakan investor untuk membuat berbagai keputusan atau kesimpulan. 

Misalnya, apakah investor akan membeli saham perusahaan tersebut, apakah 

prospek perusahaan tersebut bagus, dan apakah harga saham perdana yang 

ditawarkan relatif sesuai atau wajar dengan kondisi perusahaan. 

Harga saham perdana biasanya dipengaruhi oleh biaya emisi di pasar 

modal. Biaya tersebut meliputi: biaya administrasi, biaya pencatatan awal, biaya 

untuk mengikuti peraturan pasar yang ditentukan, biaya penerbitan prospektus 

untuk publikasi, public expose, dan fee akuntan. Para emiten dengan bantuan 

pihak penjamin emisi mencoba untuk meyakinkan bahwa penetapan harga cukup 

tinggi untuk menutup biaya-biaya tersebut. Disamping juga punya alasan yang 

menarik yang dapat diterima oleh para penanam modal. Banyak penelitian telah 

dilakukan untuk menganalisis penetapan harga perdana, dan hasilnya menemukan 

bahwa harga saham perdana umumnya di bawah harga pasar yang biasa disebut 

underpriced (Yolana dan Martani, 2005) . 

 Underpricing adalah adanya selisih positif antara harga saham di pasar 

sekunder dengan harga saham di pasar perdana atau saat IPO. Selisih harga inilah 

yang dikenal sebagai initial return (IR) atau positif return bagi investor (Yolana 

dan Martani,2005). Kondisi ini mendorong para penanam modal untuk membeli 

saham. Selanjutnya harga akhirnya kuat pada suatu titik keseimbangan tertentu 

antara kekuatan permintaan dan penawaran. Underpricing bisa mnejadi pisau 

bermata dua untuk perusahaan, di satu sisi saham yang Underpriced dapat 

menjadi daya tarik bagi para penanam saham untuk membeli perusahaan tersebut 

dikarenakan harga yang ditawarkan murah tetapi di sisi lain perusahaan tidak bisa 
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mendapatkan dana seperti yang diharapkan sebelumnya dikarenakan sahan 

tersebut Underpriced (Yolana dan Martani,2005).  

Fenomena underpricing terjadi karena adanya beberapa faktor, yang 

pertama underpricing memang sengaja dilakukan untuk menarik investor di pasar 

perdana, selain itu, untuk memberikan keuntungan kepada underwriter, dan 

faktor selanjutnya adalah karena adanya asimetri informasi. Asimetri informasi 

bisa terjadi antara emiten dan penjamin emisi, maupun antar investor. Untuk 

mengurangi adanya asimetri informasi maka dilakukanlah penerbitan prospektus 

oleh perusahaan. Prospektus memuat rincian informasi serta fakta material 

tentang penawaran umum emiten baik berupa informasi yang sifatnya keuangan 

maupun non keuangan (Suyatmin dan Sujadi, 2006). 

Penelitian tentang tingkat underpricing suatu saham dihubungkan dengan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya sesuai dengan prospektus yang berisi 

informasi perusahaan merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Penelitian-

penelitian telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat underpricing, antara lain terhadap variabel DER, 

ROA, ROI, umur perusahaan, ukuran perusahaan, prosentase saham yang 

ditawarkan, reputasi underwriter, reputasi auditor, Current Ratio, jenis industri, 

dan sebagainya. Tetapi dari hasil penelitian-penilitian terdahulu, banyak variabel-

variabel yang hasilnya berbeda bila diuji oleh peneliti-peniliti lain. 

Maka dari itu, maka penelitian ini ditujukan untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut terhadap temuan-temuan empiris yang pernah dilakukan sebelumnya 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tentang faktor apa yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing, khususnya pada 
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perusahaan yang melakukan IPO (Penawaran Umum Perdana) di BEI (Bursa 

Efek Indonesia). Periode waktu penelitian yang digunakan adalah tahun 2007-

2012. Sesuai dengan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mengambil 

judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING PADA INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) DI BURSA 

EFEK INDONESIA (BEI), Studi Kasus Pada Perusahaan Go Publik Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2012) 

1.2      Pembatasan Masalah 

Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang mengalami 

underpricing. 

2. Periode waktu pengambilan data ini selama tahun 2007-2012 

3. Faktor-faktor untuk mengatahui yang mempengaruhi underpricing adalah 

Debt to Equity Ratio, jenis industrim persentase penawaran saham, umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan Return On Equity. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka masalah 

penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-

2012? 
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2. Apakah jenis industri berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012? 

3. Apakah prosentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada 

periode 2007-2012? 

4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012? 

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012? 

6. Apakah Return On Equity (ROE) berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012? 

7. Apakah Debt to Equity Ratio (DER), jenis industri , prosentase saham, umur 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan pengaruh Return On Equity (ROE) 

prosentase saham berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012 secara simultan. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Menganalisis dari hasil analisis tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 

2. Menganalisis pengaruh jenis industri terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 
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3. Menganalisis pengaruh prosentase saham yang ditawarkan kepada 

masyarakat terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan 

IPO pada periode 2007-2012. 

4. Menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 

5. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat underpricing 

pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 

6. Menganalisis pengaruh Return On Equity (ROE)  terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 

7. Menganalisis pengaruh Debt to Equity Ratio (DER), jenis industri , 

prosentase saham, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan pengaruh 

Return On Equity (ROE) terhadap tingkat underpricing pada perusahaan 

yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian i`ni adalah : 

1. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan untuk menginvestasikan dana di pasar modal. 

2. Bagi Emiten 

Sebagai bahan pertimbangan didalam melakukan penawaran perdana di BEJ 

untuk memperoleh harga yang baik, agar saham yang ditawarkan dapat 

terjual semua. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang mendasari 

pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, pembatasan dan perumusan 

Masalah Penelitian,Maksud dan Tujuan Penelitian,Manfaat Penelitian,serta 

Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI DAN RERANGKA PEMIKIRAN 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisi landasan teori yang 

menjelaskan tentang pasar modal, Initial Public Offering (IPO), Underpricing, 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi Underpricing, penelitian terdahulu, 

rerangka penelitian dan hipotesis. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang Objek Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi Gambaran Umum 

Obyek Penelitian dan Analisis atau Pembahasan Hasil Penelitian yang 

dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi uraian tentang pokok-pokok kesimpulan dan saran-saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1  Investasi 

2.1.1.1   Pengertian Investasi 

  Investasi adalah komitmen investor terhadap sumberdaya-sumberdaya 

terkini dengan harapan memperoleh pengembalian yang lebih besar di masa 

mendatang (Bodie et.al,2008). Sedangkan menurut Tandelilin (2010) Investasi 

adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumberdaya lainnya yang dilakukan 

pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang.  

  Bodie et.al (2008) menjelaskan bahwa pada umumnya investor 

berinvestasi pada dua jenis asset, yaitu asset riil (real assets) dan asset keuangan 

(financial assets). Aset riil adalah aset yang diguanakan untuk memproduksi 

barang dan jasa, contoh: tanah, bangunan, gedung, perlengkapan, serta 

pengetahuan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. 

Sedangkan aset keuangan adalah pengakuan atas aset riil atau pendapatan yang 

dihasilkan olehnya, contoh: obligasi dan saham. Dijelaskan lebih lanjut dalam 

Bodie et.al bahwa aset keuangan dibagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Fixed-income (debt) securities 

Fixed-income (debt) securities menjanjikan pendapatan tetap atau 

pendapatan yang ditentukan berdasarkan perhitungan yang spesifik. 

Contohnya adalah obligasi dan saham preferen. 
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b. Equity 

Equity atau biasa juga disebut saham biasa (common stock) mewakili 

bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Para pemegang ekuitas tidak 

dijanjikan pembayaran apapun. Mereka mendapatkan pengembalian 

berupa dividen. Jika perusahaan sukses, maka nilai ekuitas akan 

meningkat. 

c. Derivative securities 

Derivative securities adalah sekuritas yang menyediakan pengembelian 

yang bergantung pada nilai aset lain. Contohnya adalah options dan 

future. 

2.1.1.2   Tujuan Investasi 

  Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. 

Menurut Tandelilin (2010), kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan 

moneter, yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah 

nilai saat ini pendapatan masa datang. 

  Sumber dana untuk investasi bisa berasal dari aset-aset yang dimiliki saat 

ini, pinjaman dari pihak lain, ataupun dari tabungan. Investor yang mengurangi 

konsumsinya saat ini akan mempunyai kemungkinan kelebihan dana untuk 

ditabung. Dana yang berasal dari tabungan tersebut jika diinvestasikan akan 

member harapan peningkatan kemampuan konsumsi investor di masa 

mendatang, yang diperoleh dari peningkatan kesejahteraan investor tersebut. 

  Tandelilin (2010) berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa 

seseorang melakukan investasi, yaitu: 
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a. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang. 

Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf 

hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana 

mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak 

berkurang. 

b. Mengurangi tekanan inflasi. Dengan melakukan investasi dalam pemilikan 

perusahaan atau obyek lain, seseorang dapt menghindarkan diri dari risiko 

penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat adanya pengaruh inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. Beberapa Negara di dunia banyak 

melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi di 

masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang 

melakukan investasi. 

2.1.1.3  Risiko Investasi 

  Dalam berinvestasi, tidak hanya keuntungan yang diperoleh oleh investor, 

tetapi risiko pun dapat diperoleh oleh investor. Return dan risiko bmempunyai 

hubungan yang positif, dimana semakin besar risiko yang ditangguan oleh 

investor maka semakin besar pula return yang diperoleh, high risk high return.  

  Dalam teori portfolio modern telah diperkenalkan bahwa risiko investasi 

total dapat dipisahkan menjadi dua jenis risiko, yaitu risiko sistematis dan risiko 

non-sistematis. 

  Menurut Tandelilin (2010), risiko sistematis dapat didefinisikan sebagai 

risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara 

keseluruhan. Perubahaan pasar tersebut akan mempengaruhi variabilitas return 
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suatu investasi. Risiko sistematis merupakan risiko yang tidak dapat 

didiversifikasi. 

 Sedangkan risiko non-sistematis (unsystematic risk) atau dikenal dengan 

risiko spesifik (risiko perusahaan) adalah risiko yang tidak terkait dengan 

perubahan pasar secara kesuluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada 

perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen 

portofolio disebutkan bahwa risiko perubahan bisa diminimalkan dengan 

melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Berdasarkan Reilly dan 

Brown (2006) dalam Siti Arini Desalfianti (2010), risiko sistematis terdiri dari: 

a. Business Risk : ketidakpastian arus pemasukan yang disebabkan oleh sifat 

alam dari bisnis suatu perusahaan. Semakin tidak pasti arus pemasukan 

perusahaan, maka semakin tidak pasti arus pemasukan kepada investor. 

b. Financial Risk : ketidakpastian yang dihasilkan oleh metode yang digunakan 

oleh suatu perusahaan dalam melakukan kegiatan financing investasi 

perusahaan tersebut. 

c. Liquidity Risk : ketidakpastian yang berasal dari secondary market dari suatu 

investasi. Semakin susah investasi tersebut dikonversi menjadi kas maka 

semakin besar risiko likuiditas investasi tersebut. 

d. Exchange Rate Risk : ketidakpastian akan return investor yang mempunyai 

sekuritas yang didenominasikan dalam mata uang yang berbeda dari mata 

uang Negara investor tersebut. 

e. Country Risk : ketidakpastian return yang disebabkan oleh adanya 

kemungkinan perubahan besar dalam lingkungan politik atau ekonomi suatu 

Negara.  
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2.1.2     Pasar Modal Indonesia 

 Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi 

dimana efek-efek diperdagangkan, yang disebut dengan bursa efek. Bursa efek 

atau stock exchange adalah suatu system terorganisasi yang mempertemukan 

penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsungmaupun dengan 

wakil-wakilnya. Fungsi bursa efek antara lain adalah menjaga kontinuitas pasar 

dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan dan 

penawaran (Siamat,2005). 

Selanjutnya definisi pasar modal menurut Kamus Pasaar Uang dan Modal 

adalah pasar kongkret atau abstrak yang mempertemukan pihak yang 

menawarkan dan yang memerlukan dana jangka panjang, yaitu jangka satu tahun 

ke atas. 

Sedangkan menurut David L. Scott, pasar modal adalah pasar untuk dana 

jangka panjang dimana saham biasa, saham preferen, dan obligasi 

diperdagangkan. 

Lembaga-lembaga penunjang pasar modal yang terkait dengan 

berlangsungnya proses IPO antara lain adalah: 

1. Penjamin Emisi (underwriter). Merupakan pihak yang paling banyak 

keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. 

Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai 

dokumen, membantu menyiapkan prospectus, dan memberikan penjaminan 

atas penerbitan 

2. Akuntan Publik (Independent Auditor). Bertugas melakukan audit atau 

pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. 
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3. Perusahaan Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap 

perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. 

4. Konsultan Hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (legal 

opinion)  

5. Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta 

perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-

notulen rapat.  

2.1.3  Initial Public Offering 

2.1.3.1 Pengertian Initial Public Offering   

Penawaran Umum Perdana (IPO) atau go public merupakan alternatif 

sumber pendanaan melalui peningkatan ekuitas perusahaan dengan cara 

menawarkan saham kepada masyarakat. Undang-undang No. 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan 

penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan 

peraturan pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud sebagai efek adalah surat 

berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, 

obligasi,tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 

berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Sementara itu, perusahaan 

publik didefinisikan sebagai perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-

kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor 

sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) atau suatu jumlah 

pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Persyaratan utama untuk melakukan go public adalah mendapatkan pernyataan 
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efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Seluruh informasi 

mengenai perusahaan harus disampaikan kepada Bapepam dan berbagai 

dokumen perusahaan akan diperiksa. Selain pernyataan efektif dari Bapepam, 

perusahaan yang bermaksud mencatatkan sahamnya di Bursa Efek harus 

memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Efek tersebut. 

2.1.1.2 Manfaat Initial Public Offering  

Menurut Tjiptono, manfaat penawaran umum saham antara lain: 

1. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus (tidak 

dengan termin-termin); 

2. Biaya go public relatif murah; 

3. Proses relatif mudah; 

4. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan; 

5. Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen; 

6. Perusahaan dituntut lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan 

untuk meningkatkan profesionalisme; 

7. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta memiliki 

saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial; 

8. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat (go public merupakan media 

promosi) secara gratis; 

9. Memberikan kesempatan bagi koperasi dan karyawan perusahaan untuk 

membeli saham.  

2.1.1.3 Persiapan untuk Melakukan Initial Public Offering  

Menurut Jogiyanto (2008) dalam rangka penawaran umum, emiten harus 

mempersiapkan hal-hal sebagai berikut ini : 
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1. Manajemen harus memutuskan suatu rencana untuk memperoleh dana 

melalui publik dan rencana ini harus diajukan di rapat umum pemegang 

saham dan harus disetujui. 

2. Perusahaan bersangkutan harus menugaskan pakar-pakar pasar modal dan 

institusi-institusi pendukung untuk membantu di dalam penyediaan 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut ini. 

a. Underwriter (penjamin emisi) yang akan mempersiapkan segala 

sesuatunya berkaitan dengan proses penempatan saham di pasar primer. 

b. Profesi-profesi yang terdiri dari : 

i. kantor akuntan publik yang independen untuk mengaudit laporan 

keuangan selama dua tahun terakhir dengan pendapat unqualified 

opinion; 

ii. notaris publik yang akan mempersiapkan dokumen persetujuan dari 

pemegang saham, persetujuan-persetujuan lainnya yang berkaitan 

dengan going public dan hasil dari rapat-rapat yang dilakukan; 

iii. konsultan hukum untuk menyediakan opini-opini yang berhubungan 

dengan hukum; 

iv. Perusahaan penilai (appraisal company) yang akan menilai kembali 

(jika diperlukan) aktiva-aktiva tetap yang dimiliki oleh perusaaan. 

c. Institusi-institusi pendukung : 

i. Trustee untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi ( untuk 

perusahaan yang akan menjual obligasinya); 

ii. Penjamin (guarantor); 

iii. Biro Administrasi Sekuritas; 

iv. Kustodian. 
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v. Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran 

umum ke publik. 

3. Mempersiapkan kontrak awal dengan bursa. 

4. Mengumumkan ke publik. 

5. Menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan going 

public. 

6. Untuk yang akan menjual obligasi, perusahaan harus mendaftarkannya ke 

agen peringkat untuk mendapatkan peringkat untuk obligasi yang akan 

ditawarkan. Agen peringkat yang ditunjuk adalah PT Pemeringkat efek 

Indonesia (PEFINDO) yang didirikan pada tanggal 21 Desember 1993. 

7. Mengirimkan pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung 

lainnya ke BAPEPAM-LK. 

2.1.1.4 Keuntungan dan Kerugian Initial Public Offering  

Perusahaan-perusahaan yang hendak melakukan penawaran umum perlu 

mempertimbangkan beberapa faktor untung dan rugi dari penawaran umum. 

Menurut Jogiyanto (2008) keuntungan dari penawaran umum, diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang, untuk perusahaan 

yang tertutup calon investor biasanya enggan untuk menanamkan modalnya 

disebabkan kurangnya keterbukaan informasi keuangan antara pemilik dan 

investor. Sedang untuk perusahaan yang sudah going public, informasi 

keuangan harus dilaporkan ke publik secara reguler yang kelayakannya 

sudah diperiksa oleh akuntan publik. 
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2. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham, untuk perusahaan yang 

masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang 

saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika 

perusahaan sudah going public. 

3. Nilai pasar perusahaan diketahui, untuk alasan-alasan tertentu nilai pasar 

perusahaan perlu untuk diketahui. 

Disamping keuntungan dari penawaran umum, Jogiyanto juga 

menjelaskan beberapa kerugiannya yaitu sebagai berikut ini : 

1. Biaya laporan yang meningkat, untuk perusahaan yang sudah going public 

setiap kuartal dan tahunnya harus menyerahkan laporan-laporan kepada 

regulator. Laporan-laporan ini sangat mahal terutama untuk perusahaan yang 

ukurannya kecil. 

2. Pengungkapan (disclosure), beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya 

keberatan dengan ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan 

semua informasi yang dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing, sedang 

pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya 

karena publik akan mengetahui besarnya kekayaan yang dipunyai. 

3. Ketakutan untuk diambil-alih, manajer perusahaan yang hanya mempunyai 

hak veto kecil akan khawatir jika perusahaan going public. Manajer 

perusahaan publik dengan hak veto yang rendah umumnya diganti dengan 

manajer yang baru jika perusahaan diambil alih. 
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2.1.1.5 Proses Initial Public Offering  

Dalam melakukan penawaran umum, perusahaan harus melalui beberapa 

tahapan. Seperti yang dijelaskan Tjiptono tahapan-tahapan yang dilalui sebuah 

perusahaan yang akan melakukan penawaran antara lain :  

1. Sebelum emisi, yaitu berisi persiapan-persiapan yang dilakukan untuk 

memenuhi persyaratan-persyaratan penawaran umum. 

2. Tahapan emisi, yaitu masa dimana dilakukan penawaran umum hingga 

saham-saham yang telah ditawarkan dicatat di Bursa Efek. 

3. Tahapan sesudah emisi, yaitu berupa tahapan pelaporan sebagai konsekuensi 

atas penawaran umum tersebut 

Gambar 2. 1 Proses Go Public 

 

Sumber: BEJ 

2.1.4 Underpricing 

Underpricing adalah situasi dimana harga saham saat IPO secara 

signifikan lebih rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder 

di hari pertama (Suyatmin & Sujadi, 2006). Seperti yang disebutkan oleh 

Gumanti (2002) dalam Fitriani (2011), underpricing merupakan biaya tidak 

langsung (Indirect Cost) bagi perusahaan yang melakukan IPO (Issuer). Artinya, 
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bila harga saham dapat diterima di pasar dengan harga yang lebih tinggi, kenapa 

tidak dijual pada harga tersebut, yaitu harga pada saat penutupan hari pertama di 

pasar sekunder.  

Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 

melakukan go public, karena dana yang diperoleh dari go public tidak 

maksimum. Sebaliknya bila terjadi overpricing, maka investor akan merugi 

karena mereka tidak menerima return awal. Para pemilik perusahaan 

menginginkan agar dapat meminimalisir underpricing, karena terjadinya 

underpricing akan menyebabkan transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik 

kepada para investor (Suyatmin & Sujadi,2006). Menurut Ritter (1994)  teori 

yang menjelaskan terjadinya underpricing, yaitu: 

1. Teori Investement Banker Monopsony Power Hypotesis. 

Penjelasan lain terkait fenomena underpricing adalah mengenai underwriter 

yang mengambil keuntungan dari pengetahuan yang dimilikinya mengenai 

kondisi pasar untuk melakukan underpriced, yang memungkinkan mereka 

mengurangi usaha pemasaran dan memfokuskan diri ke klien di sisi pembeli. 

Kebenaran hal ini tidak diragukan, terutama dengan penerbit sekuritas yang 

berkualitas jumlahnya sedikit, saat perusahaan go public mereka melakukan 

underpriced sebesar IPO-IPO lain dengan ukuran yang sama. Underwriter 

telah sukses meyakinkan klien dan agensi regulasi bahwa underprcing 

merupakan hal yang normal bagi IPO. 

2. The Lawsuit Avoidance Hypotesis. 

Securities Act of 1993 membuat pihak emiten yang akan melakukan 

penawaran perdana harus membaut mereka bertanggungjawab atas segala 

material yang ada di dalamnya. Salah satu cara untuk mengurangi frekuensi 
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dan dampak buruk dari tuntutan hukum yang mungkin terjadi di masa depan 

adalah dengan melakukan underprice. Usaha underpricing sepertinya 

merupakan usaha paling mahal dalam mengurangi kemungkinan tuntutan 

hukum di masa depan. 

3. The Winner’s Curse Hypotesis 

Penjelasan rasional yang penting dari underpricing adalah penjelasan 

kutukan pemenang atau winner’s curse. Karena kurang lebih jumlah saham 

yang dijual tetap pada harga penawaran yang tetap, pembatasan permintaan 

(rationing) akan terjadi jika banyak permintaan tanpa diperkirakan 

sebelumnya. Rationing tidak mengarah kepada terjadinya underpricing, 

tetapi jika di pasar terddpat investor-investor yang tidak memiliki cukup 

informasi,maka  investor lain dengan informasi lebih banyak akan 

mengalami kerugian. Jika beberapa investor lebih suka memebeli saham saat 

harganya underpriced, maka jumlah permintaan yang berlebih akan lebih 

tinggi saat terjadi underpricing. Investor-investor dengan informasi sedikit 

ini akan cenderung mengalokasikan unvestasinya pada saham-saham yang 

kurang diinginkan. Para investor ini menghadapi kutukan pemenang, dimana 

tanpa mereka sadari mereka dapat memiliki saham yang mereka inginkan 

karena para investor yang memiliki informasi lengkap memang tidak 

memnginkan saham-saham tersebut. Oleh sebab itu, underpricing banyak 

diterima oleh investor yang tidak memiliki banyak informasi mengenai 

kondisi pasar karena itu merupakan kompensasi dari resiko yang diambil saat 

mereka berinvestasi tanpa cukup informasi.  
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4. The Market Feedback Hypotesis 

Saat bookbuilding (proses dimana penerbit sekuritas berusaha untuk 

menentukan harga penawaran sekuritasnya berdasarkan permintaan investor) 

dilakukan, pihak penjamin efek mungkin menurunkan harga saham saat IPO 

untuk mendorong investor regular mengungkapkan informasi yang 

dimilikinya selama periode sebelum dilakukannya penjualan, dimana dapat 

digunakan untuk membantu dalam penetapan harga. Agar pihak penjamin 

efek dapat mendorong investor regular mengungkapkan penilaian sekuritas 

yang mereka lakukan, penjamin efek mengkompensasikan investor-investor 

tersebut melalui underpricing. Selanjutnya, agar informasi yang diinginkan 

dapat diperoleh, pihak penjamin efek harus melakukan underpriced untuk 

sekuritas yang memiliki informasi yang diinginkan dibandingkan dengan 

sekuritas yang informasinya kurang diinginkan. Hal ini mengarahkan pada 

prediksi bahwa hanya terdapat sebagian penyesuaian pada harga penawaran 

yang ada di prospectus perusahaan awal hingga final. Dengan kata lain, IPO-

IPO dimana harga penawarannya diperkirakan tinggi akan lebih mengalami 

underpriced dibandingkan dengan IPO yang diperkirakan akan mengalami 

harga rendah. 

5. The Bandwagon Hypotesis 

Pasar IPO mungkin merupakan subjek dari efek bandwagon. Jika investor 

yang potensial tidak hanya focus pada informasi yang mereka punya 

mengenai saham baru yang ada tetapi juga pada apa yang investor lain beli, 

efek bandwagon mungkin berkembang. Jika investor melihat bahwa tidak 

ada orang lain yang mau membeli, investor tersebut mungkin tidak mau 

membeli meskipun dia memiliki informasi yang lengkap. Untuk mencegah 
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hal ini terjadi, penerbit sekuritas ingin harga sekuritasnya underpriced agar 

menarik investor-investor potential untuk membeli dan mengarah kepada 

terjadinya bandwagon dimana investor lain akan ikut membeli karena 

melihat investor-investor potensial membeli sekuritas yang baru diterbitkan 

tersebut. Investor-investor ini hanya menjadi pengikut dan tidak lagi 

memerhatikan informasi yang dimilikinya. 

2.1.5        Teori Asimetri Informasi dan Signaling 

Teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan penyebab terjadinya 

fenomena underpricing pada saham IPO adalah teori asimetri informasi dan 

signaling. Baron (1982) menawarkan hipotesis asimetri informasi yang 

menjelaskan perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak – pihak yang 

terlibat dalam penawaran perdana, yaitu emiten, penjamin emisi, dan 

masyarakat pemodal. Penjamin emisi (underwriter) memiliki informasi 

tentang pasar yang lebih lengkap daripada emiten, sedangkan terhadap calon 

investor, penjamin emisi memiliki informasi yang lebih lengkap tentang 

kondisi emiten. Oleh karena itu, underwriter memanfaatkan informasi yang 

dimiliki untuk membuat kesepakatan harga IPO yang maksimal, yaitu harga 

yang memperkecil resikonya apabila saham tidak terjual semua. Karena 

emiten kurang memiliki informasi, maka emiten menerima harga yang murah 

bagi penawaran sahamnya. Semakin besar ketidakpastian emiten tentang 

kewajaran harga sahamnya, maka lebih besar permintaan terhadap jasa 

underwriter dalam menetapkan harga. Sehingga underwriter menawarkan 

harga perdana sahamnya dibawah harga ekuilibrium. Maka akan 

menyebabkan tingkat underpricing semakin tinggi. Ritter (1999) menyatakan 
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bahwa pada penawaran saham perdana, saham – saham yang beresiko tinggi 

akan mengalami underpricing yang lebih besar daripada saham yang 

beresiko rendah. 

Kim (1999), menyatakan bahwa dalam kondisi asimetri informasi 

sangat sulit bagi investor untuk membedakan antara perusahaan berkualitas 

dan yang tidak sehingga investor akan memberikan penilaian yang rendah 

bagi saham kedua perusahaan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka 

perusahaan yang berkualitas dapat memberikan signal bagi investor untuk 

menunjukkan bashwa perusahaan tersebut memiliki kualitas yang baik. 

Signal yang baik menurut Kim (1999) harus dapat memenuhi dua syarat, 

yakni : 1) signal tersebut harus dapat ditangkap oleh investor sehingga biaya 

yang dikeluarkan tidak sia – sia. 2) signal tersebut sulit atau terlalu mahal 

untuk dapat ditiru oleh perusahaan yang berkualitas rendah. Penggunaan 

signal positif secara efektif oleh emiten dan underwriter dapat mengurangi 

tingkat ketidak pastian yang dihadapi oleh investor, sehingga investor dapat 

membedakan kualitas dari perusahaan yang baik dan buruk. 

Perusahaan dengan tingkat ekspektasi keuntungan yang baik akan 

berusaha menunjukkan kualitas perusahaannya yang lebih baik dengan 

melakukan underpricing dan memberikan informasi mengenai besarnya 

jumlah saham yang ditahan oleh perusahaan. Harga penawaran underprice 

dianggap oleh eksternal investor sebagai signal yang dapat dipercaya 

mengenai kualitas perusahaan dikarenakan tidak semua perusahaan sanggup 

untuk menanggung biaya underpricing. Perusahaan yang melakukan 

underpricing sebagai signal untuk menunjukkan kualitas perusahaan hanya 
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akan menjual sebagian kecil sahamnya pada saat IPO. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari biaya underpricing yang terlalu tinggi. 

2.2  Faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing 

Telah dijelaskan bahwa ketika suatu perusahaan melakukan Initial Public 

Offering (IPO) maka secara rata-rata biasanya harga saham pertama 

diperdagangan sekunder cenderung mengalami underpriced. Fenomena 

terjadinya underpricing dijumpai hampir pada semua pasar modal yang ada di 

dunia. Setidaknya ada beberapa faktor yang mempengaruhi underpricing, yaitu:  

2.2.1 Financial Leverage (DER)  

Financial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang dengan equity yang dimilikinya. Seorang investor yang 

menginvestasikan dananya pada surat berharga tidak bisa hanya melihat 

kecenderungan harga saham saja. Performa perusahaan akan tetap sebagai dasar 

dan sekaligus titik awal penilaian. Financial leverage yang tinggi menunjukkan 

risiko finansial atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman 

akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena semakin tinggi financial 

leverage suatu perusahaan, maka initial returns-nya semakin besar. (Suyatmin & 

Sujadi,2006). Financial Leverage yang digunakan oleh investor adalah financial 

leverage tahun sebelumnya sesudah IPO  . 

2.2.2  Jenis Industri 

Jenis industri digunakan sebagai variabel independen untuk melihat 

apakah underpricing terjadi pada hampir semua jenis industri yang IPO atau 

hanya pada jenis industri tertentu saja. Variabel jenis industri mungkin saja 
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mempengaruhi underpricing karena tiap industri memiliki risiko dan tingkat 

ketidakpastian berbeda sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. Risiko untuk setiap sektor industri berbeda karena adanya 

perbedaan karakteristik. Perbedaan risiko ini menyebabkan tingkat keuntungan 

yang diharapkan oleh investor untuk setiap sektor juga berbeda. Sehingga tingkat 

underpricing saham perdana untuk tiap sektor industri mungkin akan berbeda. 

Jenis industri yang berisiko tinggi biasanya akan memberi kompensasi yang besar 

atas keberanian dan ekspektasi investor untuk berinvestasi (higher return higher 

risk). Penelitian Beatty & Ritter (1986) dalam Yolana dan Martani (2005)  

menyatakan bahwa harga saham perdana pada perusahaan yang lebih berisiko 

relatif lebih underpriced daripada perusahaan dengan risiko relatif rendah. 

    Di Bursa efek Indonesia, terdapat banyak jenis industri. Dalam penelitian 

ini, perusahaan tersebut dibagi menjadi 2 yaitu perusahaan yang bergerak di 

bidang keuangan dan bidang non keuangan. Masing-masing jenis industri 

memiliki risiko dan tingkat ketidakpastian berbeda, sehingga dapat 

mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. Risiko untuk 

setiap sektor industri berbeda karena adanya perbedaan karakteristik. Perbedaan 

risiko ini menyebabkan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor untuk 

setiap sektor juga berbeda (Yolana & Martani,2005). 

2.2.3  Prosentase penawaran saham pada masyarakat (offer) 

Besarnya presentase saham menunjukkan presentase saham yang 

ditawarkan kepada masyarakat oleh perusahaan. Kepemilikan saham diduga 

mempengaruhi tingkat underpricing, karena semakin besar saham yang 

ditawarkan kepada masyarakat semakin rendah ketidakpastian dimasa yang akan 
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dating dan berarti semakin tinggi harga saham yang pada akhirnya akan 

menaikan tingkat underpricing  (Suyatmin dan Sujadi, 2006). Prosentase saham 

dapat diukur melalui prosentase saham yang ditawarkan ke public ketika 

perusahaan melakukan IPO.. 

2.2.4  Umur Perusahaan 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan 

hidup dan banyaknya informasi yang bisa diserap oleh publik. Semakin panjang 

umur perusahaan semakin banyak informasi yang bisa diserap masyarakat 

(Daljono, 2000). Dalam kondisi normal, perusahaan yang telah lama berdiri akan 

mempunyai publikasi perusahaan lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan 

yang masih baru. Calon investor tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih 

banyak untuk memperoleh informasi dari perusahaan yang melakukan IPO 

tersebut. Jadi perusahaan yang telah lama berdiri mempunyai tingkat underpriced 

yang lebih rendah daripada perusahaan yang masih baru. (Suyatmin & 

Sujadi,2006) 

2.2.5  Ukuran Perusahaan (size) 

Suatu perusahaan yang memiliki skala ekonomi yang tinggi diharapkan 

akan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kebanyakan investor lebih 

memilih untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan yang memiliki skala 

ekonomi yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat 

ketidakpastian, karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal 

oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal, 

maka informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dibanding-kan 

perusahaan yang berukuran kecil. Bila informasi yang ada ditangan investor 
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banyak, maka tingkat ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan bisa 

diketahui. Oleh karena itu, investor bisa mengambil keputusan lebih tepat bila 

dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa informasi. Dengan demikian, 

perusahaan yang berskala besar mempunyai tingkat underpriced yang lebih 

rendah daripada perusahaan yang berskala kecil  (Suyatmin & Sujadi,2006) 

2.2.6  Return On Equity (ROE)  

Return on Equity merupakan sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh 

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan yang bersangkutan. ROE 

mengukur besarnya tingkat pengembalian modal dari perusahaan. Pertimbangan 

memasukkan variabel ROE karena profitabilitas perusahaan memberikan 

informasi kepada pihak luar mengenai efektifitas operasional perusahaan. 

Abdullah (2000) dalam penelitiannya memasukkan variabel profitabilitas 

perusahaan (ROE) dan besaran perusahaan (total aktiva) untuk tahun terakhir 

sebelum go publik, jenis industri (variabel dummy industri manufaktur dan non 

manufaktur), persentase saham yang ditawarkan pada publik. Hasilnya ROE 

signifikan 10% dengan arah negatif terhadap underpricing. Arah ROE yang 

berhubungan negatif dengan tingkat underpricing, mempunyai arti bahwa 

semakin tinggi profitabilitas maka semakin rendah underpricing. Dalam 

penelitian ini, variabel profitabilitas yang diwakilkan dengan ROE diasumsikan 

sebagai ekspektasi investor atas dana yang ditanamkan pada perusahaan yang 

IPO. Semakin besar profitabilitas (ROE) maka investor akan tertarik membeli 

atau mencari saham perusahaan IPO tersebut karena berharap di kemudian hari 

akan mendapatkan pengembalian yang besar atas penyertaannya. Hal ini 

memungkinkan naiknya harga penawaran saham saat diperdagangkan di pasar 
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sekunder yang disebabkan permintaan akan saham tersebut meningkat. Dan ROE 

yang digunakan adalah setahun sebelum go public (Yolani & Martani,2005).  

2.5 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian tentang analisis factor underpricing telah banyak penelitian antara lain: 

1. Suyatmin dan Sujadi (2006) dalam penelitiannya menguji factor-faktro yang 

mempengaruhi underpricing. Variabel  independennya aadalah ukuran 

perusahaan,umur perusahaan, reputasi auditor, reputasi underwriter, jenis 

industri, Laba per Saham (EPS), Ukuran penawaran, current ratio, Return 

On Investments (ROI), Financial leverage. Sampel yang digunakan sebanyak 

49 perusahaan dari 89 perusahaan yang IPO pada tahun 1999 sampai tahun 

2003. Tekhnik yang digunakan untuk menguji dan membuktikan hipotesis 

yang diajukan adalah 3 model Regresi Berganda . Hasilnya menunjukan 

bahwa seluruh variabel independen menunjukkan pengaruh yang signifikan 

terhadap underpricing. 

2. Yolana dan Martani (2005) dalam penelitiannya menguji factor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat underpricing dengan initial return. Variabel 

independennya adalah Reputasi underwriter, rata-rata kurs, ukuran 

perusahaan, Return On Equity (ROE), dan Jenis Industri. Sampel yang 

digunakan adalah 131 perusahaan yang melakukan IPO dan memiliki return 

yang positif dari 174 perusahaan yang tercatat di IDX pada periode 1994-

2001. Tekhnik yang digunakan untuk menguji adalah regresi berganda. 

Hasilnya adalah variabel reputasi underwriter dan ukuran perusahaan tidak 

terbukti mempunyai pengaruh kepada tingkat underpricing,sedangkan 

variabel ROE dan Rata-rata kurs mempunyai pengaruh signifikan positif 
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terhadap tingkat underpricing, dan variabel jenis industri memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap underpricing. 

3. Sri Retno Handayani (2008) juga meneliti tentang factor-faktor yang 

mempengaruhi underpricing pada saat IPO. Variabel independen yang 

dipakai untuk menguji adalah Debt to Equity Ratio, Return On Assets, 

Earning Per Share, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan prosentase 

penawaran saham di masyarakat. Sampel yang digunakan adalah 28 

perusahaan dari 32 perusahaan yang mengalami undepricing pada saat IPO. 

Teknik pengujiannya yang dipakai adalah regresi berganda. Hasil dari 

penelitian tersebut adalah variabel DER, ROA, dan umur perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap underpricing, sedangkan 

variabel ukuran dan prosentase saham yang ditawarkan pada masyarakat 

mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap underpricing, dan 

variabel EPS mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap underpricing. 

Dan setelah digabungkan variabel DER, ROA, EPS, Umur perusahaan, 

ukuran perusahaan dan prosentase penawaran saham secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap underpricing. 

4. Ernyan dan Suad Husnan (2002) meneliti perbandingan underpricing 

penerbitan saham perdana perusahaan keuangan dan non-keuangan di pasar 

modal Indonesia: Perngujian hipotesis asimetris informasi. Variabel 

independen yang digunakan adalah jenis industri, reputasi underwriter, 

perubahan harga penutupan dari hari kedua saham dan umur perusahaan. 

Sampel yang digunakan adalah 133 perusahaan dari 169 perusahaan yang 

IPO pada periode tersebut. Teknik pengujian yang dipakai adalah regresi 

berganda. Hasil dari penelitian tersbut adalah reputasi underwriter dan jenis 
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industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing 

sedangkan variabel perubahan harga saham dan umur perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. 

5. Syaiful Ali dan Jogiyanto Hartono (2003) meniliti pengaruh pemilihan 

metode akuntansi terhadap tingkat underpricing saham perdana. Variabel 

independen adalah metode akuntansi penyusutan dan sinyal kepemilikan, 

prosentase penwaran saham, reputasi auditor dan reputasi underwriter. 

Sampel yang digunakan 97 perusahan dan teknik analisisnya adalah regresi 

berganda. Hasilnya adalah variabel metode penyusutan dan sinyal 

kepemilikan berpengaruh signifikan sedangkan reputasi auditor dan reputasi 

underwriter tidak berpengaruh signifikan. 

6. Agus Arman (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat underpricing. Variabel independen yang digunakan peneliti tersebut 

adalah umur perusahaan, reputasi underwriter, umur perusahaan dan Return 

On Asset. Peneliti ini mengambil bank yang IPO pada periode 2005-2011 

sebagai objek penelitiannya. Dari 32 bank yang IPO pada periode tersebut, 

ada 8 bank yang digunakan sebagai sampel penelitian. Seluruh variabel 

independen yang diteliti oleh peneliti tersebut berpengaruh signifikan negatif 

terhadap tingkat underpricing.  

7. Martani, Sinaga & Syahroza (2012) meneliti tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat undepricing. Variabel independen yang digunakan 

adalah reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan dan Return On Equity. Penelitian ini mengambil sampel 

sebanyak 45 perusahaan yang melakukan IPO pada periode 1994-2006 dan 

tekhnik analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Hasil dari 
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penelitian tersebut adalah dari 5 variabel indepnbden yang diteliti, hanya 1 

variabel saja yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

undepricing, yaitu variabel ukuran perusahaan. 
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2.3  Rerangka Pemikiran 

Gambar 2. 2 Rerangka Pemikiran 

 

Sumber : Data diolah penulis 

2.4   Hipotesis 

Hipotesis 1 

H01 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh positif terhadap tingkat 

underpricing 

 Ha1 : Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap tingkat underpricing 

 Hipotesis 2 

H02 : Jenis Industri tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing 

Ha2 : Jenis Industri berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing 

Hipotesis 3 

H03 : Prosentase penawaran saham kepada masyarakat tidak berpengaruh positif 

terhadap underpricing 
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Ha3 : Prosentase penawaran saham kepada masyarakat berpengaruh terhadap 

positif underpricing 

Hipotesis 4 

H04 : Umur perusahaan  tidak berpengaruh negatif terhadap underpricing 

Ha4 : Umur perusahaan  berpengaruh negatif terhadap underpricing 

Hipotesis 5 

H05 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap underpricing 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap underpricing 

Hipotesis 6  

H06 : Return On Equity tidak berpengaruh positif terhadap underpricing  

Ha6 :  Return On Equity berpengaruh postif terhadap underpricing  

Hipotesis 7  

H07 : Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada 

masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap underpricing 

Ha7 : Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada 

masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing. 
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BAB III 

METODOLOGI PENILITIAN 

 

3.1  Objek dan Jenis Penelitian 

Objek penelitian pada skripsi ini adalah laporan keuangan yang berupa 

Neraca, Laporan Rugi/Laba, Laporan Perubahan Modal, Laporan Arus Kas dan 

Catatan atas Laporan keuangan dari tahun 2007-2012 yang ada pada perusahaan 

yang melakukan IPO pada periode 2007-2012 di BEI, dan prospectus 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012 di BEI. Jenis 

penelitian ini adalah hypothesis testing. 

3.2 Penentuan Sampel 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, 

yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu 

yang disesuaikan dengan tujuan penelitian atau masalah penelitian yang 

digunakan (Ferdinand, 2006). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah semua perusahaan yang melakukan  Initial Public Offering dan 

mengalami underpricing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2007 

sampai tahun 2012. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah 

sebagai berikut: 

1. Sampel merupakan perusahaan-perusahaan yang melakukan Initial Public 

Offering dan listing di BEI periode tahun 2007-2012. 

2. Tanggal listing di BEI dan harga penawaran perdana tersedia. 
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3. Data harga penutupan disesuaikan tersedia (Adjusted Close Price). 

4. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang tercantum 

dalam Indonesia Capital Market Directory (ICMD). 

5. Data perusahaan khususnya ROE tidak memiliki nilai negatif. 

6. Perusahaan tersebut tidak mengalami overpricing 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan, dan 

diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi (Supranto, 1998). 

Data yang digunakan antara lain: 

1. Data nama-nama perusahaan yang melakukan IPO selama periode penelitian 

2007 sampai 2012 yang diperoleh dari BEI. 

2. Data harga penawaran perdana masing-masing perusahaan yang diperoleh 

dari BEI tahun 2007 hingga 2012. 

3. Data harga penutupan masing-masing perusahaan di hari pertama di pasar 

sekunder yang diperoleh dari BEI. 

4. Data keuangan dan rasio masing-masing perusahaan dari tahun 2007 hingga 

2012. 

Sedangkan waktu pengumpulannya, data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu 

tertentu (one shot) yang biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan pada 

waktu tertentu (Sekaran,2010) 
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3.4 Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Independen 

3.4.1.1 Debt to Equity Ratio 

Debt To Equity Ratio yaitu rasio hutang terhadap equity yang dimiliki 

oleh perusahaan setahun sebelum terjadinya IPO. Pengukuran variabel ini juga 

telah dipergunakan Yolana dan Martani (2005) dan Resta Azzahra (2011). 

Persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Debt to Equity Ratio =  Total Debt 

     Total Shareholder’s Equity 

3.4.1.2 Jenis Industri (Industri) 

Variabel jenis industri di penelitian ini mengelompokan dua jenis industri; 

industri keuangan dan industri non-keuangan. Variabel ini digunakan oleh 

Yolana dan Martani (2005) dan I Dewa Ayu Kristiantara (2010). Variabel ini 

adalah variabel dummy, dimana diberikan value 0 untuk industry keuangan dan 1 

untuk industry non-keuangan. 

3.4.1.3 Prosentase Penawaran Saham pada Masyarakat (Offer) 

Presentase saham yang dipegang oleh pemilik saham menunjukan banyak 

sedikitnya pengungkapan informasi privat perusahaan. Informasi kepemilikan 

saham oleh pemilik akan digunakan oleh investor sebagai pertanda bahwa 

prospek perusahaannya baik. Semakin besar tingkat kepemilikan yang ditahan 

akan memperkecil ketidakpastian. Dalam hal ini prosentase saham yang 

ditawarkan diukur dengan menggunakan prosentase saham yang ditawarkan 

kepada publik atau shareholder public. Variabel ini digunakan oleh Suyatmin & 

Sujadi (2006) 
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3.4.1.4 Umur Perusahaan (Age) 

Variabel ini diukur dengan lamanya perusahaan beroperasi sejak didirikan 

berdasarkan akte pendirian sampai dengan saat perusahaan tersebut melakukan 

penawaran umum perdana (IPO). Umur perusahaan ini dihitung dengan skala 

tahunan. Pengukuran ini juga dipergunakan oleh Suyatmin dan Sujadi (2006), Sri 

Retno Handayani (2008), Martani, Sinaga, dan Syahroza (2012). 

3.4.1.5 Ukuran Perusahaan (Size) 

Besaran perusahaan diukur dengan menghitung log natural total aktiva 

tahun terakhir sebelum perusahaan tersebut listing (Suyatmin & Sujadi,2006) 

3.4.1.6 Return On Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan bagian dari rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. ROE yang 

digunakan di penelitian ini adalah ROE setahun sebelum perusahaan tersebut 

IPO. Variabel ini digunakan oleh Yolana &Martani (2005). Persamaan yang 

dipakai adalah  

 

Return on  =             Net Income 

  Equity                 Common Equity 

3.4.1 Variabel Dependen 

3.4.2.1 Underpricing 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

underpricing. Variabel ini diukur dengan initial return , yaitu selisih antara harga 

saham pada hari pertama penutupan (closing price) pada pasar sekunder dibagi 
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dengan harga penawaran perdana (offering price) dikali 100%. Secara sistematis 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Suyatmin & Sujadi,2006): 

 IR = Ptl – Pto     

    Pto x 100 

 Untuk lebih lanjut lagi, peneliti membuat tabel definisi operasional 

variabel: 

Tabel 3. 1 Tabel Operasional Variabel 

Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Satuan Skala 

Underpricing 

(Y) 

Underpricing adalah situasi 

dimana harga saham saat IPO 

secara signifikan lebih rendah 

dibandingkan dengan harga 

yang terjadi di pasar sekunder di 

hari pertama 

 

 

IR =   Ptl – Pto 

                                Pto           x 

100 

(Suyatmin & Sujadi,2006) 

Rasio 

Debt to 

Equity Ratio 

(X1) 

Debt To Equity Ratio yaitu rasio 

hutang terhadap equity yang 

dimiliki oleh perusahaan 

Total Debt 

Total Shareholder’s Equity 

(Bodie et al,2003) 

Rasio 

Jenis 

Industri (X2) 

 

Jenis industri di penelitian ini 

mengelompokan dua jenis 

industri; industri keuangan dan 

industri non-keuangan 

Diukur dengan memberi nilai 1 

untuk industri  keuangan dan nilai 

0 untuk yang bukan industri 

barang keuangan 

(Yolana & Martani,2005) 

Variabel 

dummy 
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Variabel 

Penelitian 

Definisi Operasional 

Variabel 

Satuan Skala 

Prosentase 

penawaram 

saham ke 

masyarakat 

(X3) 

Presentase saham yang 

dipegang oleh pemilik saham 

menunjukan banyak sedikitnya 

pengungkapan informasi privat 

perusahaan. 

Prosentase saham yang 

ditawarkan ke public ketika 

perusahaan melakukan IPO (Sri 

Retno Handayani,2008) 

Rasio 

Umur 

Perusahaan 

(X4) 

Variabel ini diukur dengan 

lamanya perusahaan beroperasi 

sejak didirikan berdasarkan akte 

pendirian sampai dengan saat 

perusahaan tersebut melakukan 

penawaran umum perdana (IPO) 

Tahun awal listing – Tahun 

Berdiri 

(Suyatmin & Sujadi,2006) 
Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(X5) 

Ukuran Perusahaan diukur 

dengan menghitung log natural 

total aktiva tahun terakhir 

sebelum perusahaan tersebut 

listing 

Logaritma natural total terakhir 

sebelum go public 

(Suyatmin & Sujadi,2006) 
Rasio 

Return On 

Equity (X6) 

Return On Equity (ROE) 

merupakan bagian dari rasio 

profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba atau 

seberapa efektif pengelolaan 

perusahaan oleh manajemen 

 

Net Income 

Common Equity 

 

(Bodie et. al, 2003) 
Rasio 
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Sumber : data sekunder yang telah diolah, 

3.4  Metode Analisis 

Untuk menganalisis pengaruh perubahan variabel independen terhadap 

dependen baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama, maka 

digunakan regresi berganda (Multiple Regression). Pemilihan teknik analisis ini 

sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

yang juga menggunakan teknik analisis linier berganda. Teknik analisis regresi 

dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini karena teknik ini dapat 

menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh dari masing-masing 

variabel bebas yang digunakan secara parsial. Regresi berganda adalah teknik 

untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat dengan beberapa variabel 

bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas dari metode ini mempermudah peneliti untuk 

melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus (Hair et al, 1998 ). 

Dalam menggunakan analisis regresi, perlu melakukan pemilihan taraf nyata 

(significance level). Didalam melakukan pemilihan taraf nyata ini tidak ada 

ukuran yang pasti. Sebelum dilakukan pengujian dan regresi berganda, variabel-

variabel penelitian diuji apakah memenuhi asumsi klasik persamaan regresi 

berganda, yaitu memenuhi asumsi normalitas, tidak adanya heterokesdatisitas, 

autokorelasi, dan multikolinearisitas (Suyatmin dan Sujadi, 2006). 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 
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mendekati normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, 

dan ploting data akan dibandingkan dengan dengan garis diagonal. Jika 

distribusi data adalah normal, maka garis yang menghubungkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2011). Deteksi 

normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas adalah: 

a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Penelitian ini juga menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S) untuk mengetahui signifikansi data yang terdistribusi normal 

disertai dengan normal-probability plot (P.P plot) dan grafik histogram sebagai 

pendukung kesimpulan pengujian. Dalam uji Kolmogorov-Smirnov, suatu data 

dikatakan normal jika asymptotic significance lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011). 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah sebagai berikut: 

1. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan < 0,05, secara 

statistic maka Ho ditolak, yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

2. Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan > 0,05, secara statistic 

maka Ho diterima, yang berarti data terdistribusi normal. 

Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal 
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3.5.1.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi antar variabel–

variabel independent yang akan digunakan dalam persamaan regresi atau 

dengan menghitung nilai korelasi antar variabel-variabel bebas. Uji 

multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel variabel independen. Jika 

variabel-variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama 

variabel bebas adalah nol ( Ghozali, 2011 ).Menurut Ghozali (2011), untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model regresi adalah 

sebagai berikut : 

1. Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel 

bebas ada korelasi yang cukup tinggi ( diatas 0,85 ) maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinearitas. 

3.5.1.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 ( sebelumnya ). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul 

ANALISIS FAKTOR..., Mas Lukito Pakusadewo, Ma.-IBS, 2013



44 
 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan 

uji Durbin Watson (DW-test). Menurut Ghozali (2011), pengambilan keputusan 

ada atau tidaknya autokorelasi ada empat pedoman yaitu : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), 

maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada 

aotukorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi 

lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negative. 

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau 

DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.5.1.4 .Uji Heterokesdatisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisias. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID), yaitu dengan deteksi ada 
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tidaknya pola tertentu pada grafik scaterplot antara SRESID dan ZPRED. Dasar 

analisisnya adalah sebagai berikut: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan Uji Heteroskedastisitas 

bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisias. 

Kemudian uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan melakukan uji 

Park. Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual dengan masing-

masing variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependend, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas.(Ghozali, 2011) 

3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). 

Seperti halnya dengan uji hipotesis secara simultan, pengambilan keputusan uji 

hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan 
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dari hasil pengolahan data melalui program SPSS Statistik Parametrik (Santoso 

,2003) sebagai berikut: 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka H0 diterima. 

b. Jika probabilitas ≤ 0,05 maka H0 ditolak. 

Pada uji t, nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan dari 

program SPSS pada tabel coefficients kolom sig atau significance. Persamaan 

regresi yang akan terjadi adalah sebagai berikut: 

UPt = a + b1DERt-1 + b2INKUt + b3PPSt + b4AGEt + b5LNSIZEt+ bROEt-1 

Dimana: 

UPt: Underpricing 

α : Konstanta 

DERt-1: Debt to Equity Ratio perusahaan satu tahun sebelum IPO 

INKUt: Industry 

PPSt: Prosentase penawaran saham ke public (Offer) 

AGEt: Umur Perusahaan (Age) 

LNSIZEt: Logaritma Natural ukuran perusahaan (Size) 

ROEt-1  : Return On Equity (ROE) perusahaan satu tahun sebelum IPO 

b1 : Koefisien regresi Debt to Equity Ratio 

b2 : Koefisien regresi dummy Industry 

b3 : Koefisien regresi Prosentase penawaran saham ke public (Offer) 

b4: Koefisien regresi Umur Perusahaan (Age) 

b5 : Koefisien regresi Ukuran perusahaan (Size) 

b6 : Koefisien regresi Return On Equity (ROE) 
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Dimana b1 sampai b6 adalah koefisien predictor yang diketahui dari nilai 

unstandardized coefficient β 

3.5.3 Pengujian Koefisien Regresi Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dari suatu persamaan regresi (Ghozali, 

2011). Hipotesis nol yang dikemukakan dalam pengujian ini adalah bahwa semua 

variabel independen yang dipergunakan dalam model persamaan regresi serentak 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen jika nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05. Maka pedoman yang digunakan adalah jika nilai signifikan lebih kecil 

maka kesimpulan yang diambil adalah menolak hipotesis nol yang berarti 

koefisien signifikan secara statistic (Ghozali, 2011).  

Nilai probabilitas dari uji F dapat dilihat pada hasil pengolahan dari 

program SPSS pada tabel ANOVA kolom sig atau significance. 

3.5.4 Pengujian Ketepatan Perkiraan atau Koefisien Determinasi 

    Koefisien determinasi (R2) dari hasil regresi berganda menunjukkan 

seberapa besar variabel dependen bisa dijelaskan oleh variabel-variabel 

independennya (Santoso 2004). Dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda maka masing-masing variabel independent yaitu Debt to Equity Ratio, 

Jenis Industri, Prosentase penawaran saham pada masyarakat (offer), umur
 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan Return On Equity (ROE) secara parsial dan 

secara simultan mempengaruhi variabel dependen yaitu underpricing yang 

dinyatakan dengan R2 untuk
 
menyatakan koefisien determinasi atau seberapa besar 

pengaruh variabel
 
Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham 

pada masyarakat (offer), umur
 
perusahaan, ukuran perusahaan, dan Return On 
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Equity (ROE)  terhadap tingkat underpricing.
 
Sedangkan r

2 
untuk menyatakan 

koefisien determinasi parsial
 

variabel independent terhadap variabel dependen. 

Besarnya koefisien
 
determinasi adalah 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati nol, 

maka
 

semakin kecil pula pengaruh semua variabel independent terhadap nilai
 

variabel dependen (dengan kata lain semakin kecil kemampuan model dalam 

menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sedangkan jika
 

koefisien 

determinasi mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat
 
model tersebut dalam 

menerangkan variasi variabel independent terhadap
 
variabel terikat. Nilai koefisien 

determinasi R
2

 menunjukkan prosentase
 

tingkat kebenaran suatu prediksi dari 

pengujian regresi yang dilakukan
 
(Ghozali, 2011). 

Rumus adjusted R2 sebagai berikut : 

 𝑅𝑎
2 = 1 − (1 − 𝑅2)

𝑛−1

𝑛−𝑝−1
 

    (Anderson,2008)
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BAB IV 

ANALISA DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana  (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana 

(deficit unit). Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jendral Sudirman Kav 52-

53 Jakarta Selatan. Objek yang digunakan di penelitian ini adalah perusahaan 

yang IPO pada periode 2007-2012 dan mengalami underpricing. Berdasarkan 

kriteria pemilihan sampel yang ditetapkan penulis, maka diperoleh sebanyak 46 

perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan 

atau emiten yang termasuk dalam sampel penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 

Perusahaan Yang Mengalami Underpricing 

Periode 2007-2012 

No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

1 
28-May-

07 
BISI 

Bisi International 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.649 

2 3-Jul-07 MCOR Bank Multicor Tbk Keuangan 0.125 

3 11-Jul-07 PKPK 
Perdana Karya 

Perkasa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.547 

4 26-Sep-07 DEWA Darma Henwa Tbk 
Non-

Keuangan 
0.687 

5 4-Oct-07 BACA 
Bank Capital 

Indonseia Tbk 
Keuangan 0.367 
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No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

6 29-Oct-07 WIKA 
Wijaya Karya 

(Persero) Tbk 

Non-

Keuangan 
0.246 

7 8-Nov-07 PTSN 
Sat Nusapersada 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.099 

8 12-Nov-07 JSMR 
Jasa Marga 

(Persero) Tbk 

Non-

Keuangan 
0.108 

9 4-Dec-07 JKON 

Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.529 

10 12-Dec-07 CSAP 
Catur Sentosa 

Adiprana Tbk 

Non-

Keuangan 
0.075 

11 18-Dec-07 ITMG 
Indo Tambangnya 

Megah Tbk 

Non-

Keuangan 
0.125 

12 19-Dec-07 COWL 
Cowell 

Development Tbk 

Non-

Keuangan 
0.636 

13 14-Jan-08 BAPA 
Bekasi Asri Pemula 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

14 28-Jan-08 TRIL 
Triwira Initilestari 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

15 6-Feb-08 ELSA Elnusa Tbk 
Non-

Keuangan 
0.252 

16 5-Mar-08 YPAS 
Yanaprima 

Hastapersada Tbk 

Non-

Keuangan 
0.139 

17 9-Apr-08 KOIN 
Kokoh Inti 

Arebama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.329 

18 
15-May-

08 
GZCO 

Gozco Plantations 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.141 

19 11-Jun-08 INDY Indika Energy Tbk 
Non-

Keuangan 
0.089 

20 8-Jul-08 PDES 
Destinasi Tirta 

Nusantara Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

21 16-Jul-08 ADRO Adaro Energy Tbk 
Non-

Keuangan 
0.516 

22 17-Jul-08 HOME 
Hotel Mandarin 

Regency Tbk 

Non-

Keuangan 
0.664 

23 10-Sep-08 TRAM 
Trada Maritime 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.253 
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No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

24 1-Jun-09 BPFI 

Batavia 

Proseperindo 

Finance Tbk 

Keuangan 0.025 

25 27-Oct-09 BWPT BW Plantation Tbk 
Non-

Keuangan 
0.016 

26 10-Dec-09 DSSA 
Dian Swastika 

Sentosa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.500 

27 11-Dec-09 BCIP 
Bumi Citra Permai 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.573 

28 28-Jun-10 ROTI 
Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 

Non-

Keuangan 
0.140 

29 8-Jul-10 BJBR 

Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk 

Keuangan 0.318 

30 9-Jul-10 IPOL 
Indopoly Swakarsa 

Industry 

Non-

Keuangan 
0.098 

31 12-Jul-10 BUVA 
Bukit Uluwatu 

Villa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.192 

32 19-Aug-10 BRAU 
Berau Coal Energy 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.087 

33 26-Oct-10 TBIG 
Tower Bersama 

Infrastructure Tbk 

Non-

Keuangan 
0.174 

34 11-Nov-10 APLN 
Agung Podomoro 

Land Tbk 

Non-

Keuangan 
0.091 

35 30-Nov-10 MIDI 
Midi Utama 

Indonesia Tbk 

Non-

Keuangan 
0.476 

36 11-Apr-11 SRAJ 
Sejahteraraya 

Anugrahjaya Tbk 

Non-

Keuangan 
0.667 

37 
10-May-

11 
HDFA HD Finance Tbk Keuangan 0.150 

38 9-Jun-11 SIMP 
Salim Ivormas 

Pratama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.097 

39 8-Jul-11 TIFA Tifa Finance Tbk Keuangan 0.461 

40 12-Jul-11 PTIS Indo Straits Tbk. 
Non-

Keuangan 
0.028 

41 12-Jul-11 SDMU 
Sidomulyo Selaras 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.049 

42 13-Jul-11 STAR 
Star Petrochem 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.353 
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No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

43 11-Oct-11 SUPR 
Solusi Tunas 

Pratama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.074 

44 17-Nov-11 GEMS 
Golden Energy 

Mines Tbk 

Non-

Keuangan 
0.067 

45 6-Dec-11 ABMM 
ABM Investama 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.020 

46 28-Sep-12 KOBX 
Kobexindo 

Tractors Tbk. 

Non-

Keuangan 
0.04 

 

Sumber : Data diolah penulis 

4.2. Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1.Statistik Deskriptif 

Jumlah perusahaan yang melakukan listing di IDX selama periode Januari 

2007 – Desember 2012 berjumlah 125, namun yang termasuk dalam perusahaan 

industri keuangan dan mengalami underpricing dan memenuhi syarat sampel 

hanya sebanyak 46 perusahaan. 

Underpricing terhadap harga saham perdana menunjukkan bahwa harga 

saham perdana di pasar sekunder lebih besar dari harga yang ditawarkan. Dalam 

hal ini perusahaan telah menilai terlalu rendah terhadap harga sahamnya. 

Beberapa faktor diduga menjadi penyebab terjadinya underpricing. 

Berdasarkan data dari 46 perusahaan selama tahun 2007 hingga 2012 

diperoleh diskripsi data sebagai berikut : 
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Tabel 4. 2 

Diskripsi data penelitian 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

UP 46 .0165 .7000 .290592 

DER 46 .2100 9.4835 2.575770 

OFFER 46 .0300 .4581 .232067 

AGE 46 3 47 16.70 

SIZE 46 25.4430 31.1095 27.618493 

ROE 46 .0108 .4873 .157765 

Valid N (listwise) 46    

 
Sumber : Data sekunder yang diolah 

 Selama periode 2007-2012, tingkat underpricing yang terjadi pada 

perusahaan di Bursa Efek Jakarta memiliki rata-rata sebesar 0.29 atau 29%. Hal 

ini menunjukkan bahwa perusahaan melakukan estimasi harga saham perdana 

yang terlalu rendah sehingga mencapai 29% dibanding harga yang dijual pada 

pasar sekunder. Emiten yang mengalami tingkat underpricing tertinggi adalah 

Bekasi Asri Pemula Tbk, Triwira Initilestari Tbk, dan Destinasi Tirta Nusantara 

Tbk  yaitu sebesar 70%. Sedangkan underpricing yang terendah dialami oleh BW 

Plantation Tbk. yaitu sebesar 1.6%. 

 Rasio Debt to Equity Ratio (DER) memiliki rata-rata DER sebesar 2.57. 

hal ini menunjukkan bahwa menjelang penawaran saham perdananya di BEI 

perusahaan-perusahaan sampel memiliki total hutang hingga mencapai 2.57 kali 

dibanding dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Kondisi ini 

menggambarkan bahwa perusahaan cenderung menggunakan hutang 

dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Kondisi demikian 
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menggambarkan bahwa perusahaan dalam kebijakan pendanaan perusahaan lebih 

banyak menggunakan hutang dari pihak ketiga dibandingkan dengan modal 

sendiri. Kemungkinan pada saat perusahaan tersebut melakukan IPO, perusahaan 

tersebut sedang mengembangkan usahanya sehingga sebelum melakuakn 

peminjaman kepada pihak ketiga. DER yang paling tertinggi dimiliki oleh Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, yaitu sebesar 9.4835. hal ini 

wajar terjadi karena Bank Jabar adalah institusi keuangan yang notabene lebih 

banyak debt dibandingkan dengan modal sendiri. Sedangkan yang paling terndah 

dimiliki oleh Sidomulyo Selaras Tbk, yaitu sebesar 0.21. 

 Jumlah persentase saham yang ditawarkan kepada masyarakat diperoleh 

rata-rata sebesar  0.232 atau 23.2% dengan kepemilikan oleh publik terendah 

dimilik oleh  Golden Energy Mines Tbk, yaitu sebesar 0.03 atau 3%. Dan yang 

paling terbesar dimiliki oleh Trada Maritime Tbk, yaitu sebesar 0.46 atau 46 %.  

 Pada variabel umur, rata-rata perusahaan yang mengalami underpricing 

adalah yang berumur 17 tahun. Perusahaan dengan umur terendah yang 

underpricing adalah Laguna Cipta Griya Tbk; Midi Utama Indonesia Tbk; Star 

Petrochem Tbk, yang masing-masing berumur 3 tahun. Sedangkan perusahaan 

yang paling tua adalah Wijaya Karya Persero tbk yang pada saat IPO berumur 47 

tahun. 

  Ukuran perusahaan dalam hal ini diukur berdasarkan nilai total aset. Nilai 

rata-rata logaritma natural total aset dari 46 perusahaan sample adalah sebesar 

27.6184 atau sebesar Rp3,169,761,695,652.17 dengan nilai minimum ukuran sebesar 

25.443 atau sebesar Rp112,139,000,000.00 yang dimiliki oleh Destinasi Tirta 
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Nusantara Tbk dan ukuran perusahaan terbesar adalah perusahaan Bank Jabar Banten 

yaitu sebesar ln 31.109 atau sebesar Rp32,410,329,000,000.00. 

  Rasio profitabilats ROE menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba pada satu tahun sebelum IPO. ROE dapat diharapkan untuk 

menjadi bahan pertimbangan investor untuk membeli sahamnya. Berdasarkan 45 

perusahaan yang dijadikan sample, rata-rata ROE yang dimilik oleh perusahaan 

sebesar 0. .157 atau sebesar 15.7%. hal ini menunjukkan bahwa rata-rata emiten 

mendaptakan laba bersih sebesar 15.7% bila dibanding dengan total equity dari 

emiten tersebut pada satu tahun sebelum IPO. Rasio ROE terendah dimiliki oleh 

Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk, yaitu hanya sebesar 10.8%. Sedangkan yang paling 

tertinggi dimiliki oleh Sidomulyo Selaras Tbk, yaitu sebesar 48.7%. 

Tabel 4. 3 

Deskripsi data Industri 

 

 
Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non-Keuangan 40 87.0 87.0 

Keuangan 6 13.0 100.0 

Total 46 100.0  

     

    

 

 

 
      Sumber : Data sekunder yang diolah 

Dari 46 perusahaan yang mengalami underpricing dan menjadi sampel 

penelitian, sebanyak 87% perusahaan atau berjumlah 40 perusahaan adalah 

perusahaan non-keuangan, sedangkan 13% atau berjumlah 6 perusahaan yang 

mengalami underpricing sisanya adalah perusahaan keuangan.  
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4.2.2 Uji Asumsi Klasik  

 Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan model 

regresi linier berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang 

menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel dependen (underpricing) dan 

variabel independen yaitu, DER, Industri, persentase penawaran saham kepada 

masyarakat,  Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, dan ROE. Untuk memenuhi 

persyaratan sebagai hasil regresi yang baik maka terlebih dahulu akan diujikan 

mengenai tidak adanya pelanggaran asumsi klasik. 

4.2.2.1 Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan pengujian terhadap 

masing normalitas pada unstandardized residual. Pengujian dilakukan dengan metode 

Kolmogorov Smirnov. Data yang berdistribusi ditunjukkan dengan nilai signifikansi 

yang lebih besar dari 0,05. dengan Hasil pengujian regresi menunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 4 

Uji Normalitas 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .19589650 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .120 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .519 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
Pengujian normalitas menunjukkan bahwa nilai residual sudah 

berdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan dengan gambar PP Plot yang 

menujukkan bahwa titik berada tidak jauh dari garis diagonal. Besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0.816 dan signifikan pada 0.519 > 0.05 hal ini 

berarti Ho diterima yang berarti data residual terdistribusi normal. 

4.2.2.2  Pengujian Multikolinieritas 

Suatu variabel menunjukkan gejala multikolinieritas bisa dilihat dari 

besaran korelasi. Berikut table besaran korelasi tersebut 
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Tabel 4. 5 

Uji Multikolinieritas 

Coefficient Correlations
a 

Model ROE AGE OFFER SIZE INU DER 

1 Correlations ROE 1.000 .019 -.063 -.031 .139 -.091 

AGE .019 1.000 .004 .087 -.147 -.126 

OFFER -.063 .004 1.000 .169 -.106 -.069 

SIZE -.031 .087 .169 1.000 .212 -.526 

INU .139 -.147 -.106 .212 1.000 -.488 

DER -.091 -.126 -.069 -.526 -.488 1.000 

Covariances ROE .060 1.533E-5 -.005 .000 .004 .000 

AGE 1.533E-5 1.055E-5 4.267E-6 7.110E-6 -5.291E-5 -8.808E-6 

OFFER -.005 4.267E-6 .101 .001 -.004 .000 

SIZE .000 7.110E-6 .001 .001 .001 .000 

INU .004 -5.291E-5 -.004 .001 .012 -.001 

DER .000 -8.808E-6 .000 .000 -.001 .000 

a. Dependent Variable: UP 

 

 

 

Uji multikolinearitas  juga bisa dilihat dari besaran korelasi. Melihat hasil 

besaran korelasi antar variabel independen tampak bahwa hanya variabel DER 

yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel Size dengan tingkat 

kolerasi sebsar -0.526 atau sekitar 52.6%. Oleh karena korelasi ini masih di 

bawah 85%, maka dapat dikatakan tidak terjadinya multikolonearitas. Hal ini 

berarti bahwa model variabel bebas (prediktor) yang digunakan dalam penelitian 

ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

4.2.2.3  Pengujian Autokorelasi 

 Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

Watson. Jika nilai DW berada diantara du dan 4 – du maka menunjukkan tidak 
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adanya masalah autokotrelasi dalam model regresi. Hasil pengujian Durbin 

Watson di penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4. 6 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .568a .323 .219 .2104266 2.007 

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 

 

 

 

        0       1.2013          1.8906           2.007        2.1094         2.7987                    4 

      Sumber : Data diolah penulis                 

 

 Nilai DW di penelitian ini adalah 2.007, nilai ini bila dibandingkan 

dengan nilai table dengan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 46 dan jumlah 

variabel independen 6 dan 1 variabel konstan (K=7), maka di table Durbin 

Watson didapatkan nilai batas atas (du) sebesar 1.8906. Oleh karena nilai DW 

2.007 lebih besar dari batas atas (du) dan kurang dari 4-1.8906 (4-du), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak adanya autokorelasi. 

4.2.2.4 Uji Heteroskedasitisitas 

 Uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan melakukan uji Park. 

Uji Park dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual dengan masing-

masing variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik 

mempengaruhi variabel dependend, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

Hasil pengujian sebagai berikut: 
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Tabel 4. 7 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.757 4.811  .989 .329 

DER .118 .149 .156 .786 .436 

INU .437 .767 .101 .570 .572 

OFFER -1.333 2.196 -.092 -.607 .547 

AGE -.027 .022 -.185 -1.211 .233 

SIZE -.288 .175 -.289 -1.649 .107 

ROE -2.616 1.699 -.229 -1.540 .132 

a. Dependent Variable: lnui2 

 
 Dari hasil pengujian tersebut, dterlihat bahwa di dalam scatterplot 

bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tersebar secara baik di atas maupun di 

bawah angka 0 pada sumbu Y. Dan bila memakai uji park, dibandingkan dengan t 

table dengan dengan df n-2, dalam hal ini df dalam penelitian ini yaitu 44 dan 

batas kritis yaitu 0.05, didapatkan t table yaitu sebesar 2.015. Bila dibandingkan 

dengan nilai t hitung masing-masing variabel maka t hitung < t table yang dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas. Dan juga dapat 

dilihat p value dalam kolom sig, di penelitian ini sudah diuji bahwa tidak ada p 

value masing-masing variabel dibawah 0.05. 
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4.2.3    Regresi Linier Berganda 

 Penelitian ini menganalisi pengaruh antara DER (X1), Industry (X2), Offer 

(X3), Age (X4), Size (X5), ROE (X6) terhadap underpricing (Y) pada perusahaan 

yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. Hasil dari pengujian hipotesis 

dengan menggunakan medoe regresi linier berganda dapat diketahui dalam table 

berikut ini : 

Tabel 4. 8 

Hasil Regresi Linear Berganda 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.204 .695  3.170 .003 

DER .038 .022 .314 1.768 .085 

INU -.193 .111 -.276 -1.739 .090 

OFFER .305 .317 .130 .962 .342 

AGE .001 .003 -.016 -.114 .910 

SIZE -.070 .025 -.438 -2.780 .008 

ROE -.707 .246 -.385 -2.881 .006 

a. Dependent Variable: UP 

 
 Dari table di atas dapat diperoleh hasil regresi linier berganda yaitu 

sebagai berikut : 

UPt = 2.204 + 0.038DERt-1 – 0.193INKUt + 0.305PPSt – 0.001AGEt – 0.070LNSIZEt 

- 0.707ROE t-1 

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut :  

1. Koefisien konstanta sebesar 2.204 artinya jika variabel Debt to Equity Ratio (DER), 

Industry, Offer, Age, Size, Return On Equity (ROE) bernilai konstan, maka rata-rata 
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tingkat Underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO tahun 2007-2012 

adalah sebesar 2.204 atau sama dengan 220%. 

2. Koefisien regresi untuk Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 0.038 berarti variabel 

DER berpengaruh positif terhadap tingkat undepricing pada perusahaan yang IPO 

periode 2007-2012. Jika DER mengalami kenaikan 1 satuan (poin) , maka tingkat 

undepricing perusahaan yang  IPO pada periode 2007-2012 akan mengalami 

peningkatan sebesar 0.038 atau 3.8%  dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

3. Koefisien regresi untuk Industry adalah -0.193, menandakan bahwa perusahaan 

keuangan memiliki tingkat underpricing lebih rendah sebesar 0.193 satuan 

dibandingkan dengan perusahaan non keuangan. 

4. Kosefisien regresi untuk persentase penawaran saham (PPS) di masyarakat adalah 

0.305, berarti variabel PPS berpengaruh positif terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012. Jika PPS mengalami 

kenaikan 1 persen, maka tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan 

IPO pada periode 2007-2012 akan mengalami kenaikan sebesar 0.305 atau 30% 

dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

5. Koefisien regresi untuk Age adalah sebesar  -0.001, berarti variabel Age 

berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO pada 

periode 2007-2012. Jika Age mengalami kenaikan 1 satuan (poin), maka tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada periode 2007-2012 akan 

mengalami penurunan sebesar 0.001 atau sama dengan 0.1% dengan asumsi kondisi 

variabel lainnya konstan. 

6. Koefisien regresi untuk Size adalah sebesar ln -0.070 = 1.073 sesudah anti-ln, 

berarti variabel Size berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing pada 
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perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012. Jika Size mengalami kenaikan 1 

Rupiah, maka tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada 

periode 2007-2012 akan mengalami penurunan sebesar 107% atau sama dengan 

107%% dengan asumsi kondisi variabel lainnya konstan. 

7. Koefisien regresi untuk Return On Equity  (ROE) sebesar - 0.707 berarti variabel 

ROE berpengaruh negatif terhadap tingkat undepricing pada perusahaan yang IPO 

periode 2007-2012. Jika ROE mengalami kenaikan 1 persen , maka tingkat 

undepricing perusahaan yang  IPO  pada periode 2007-2012 akan mengalami 

penurunan sebesar 0.707 atau  70.7%  dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

4.2.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu DER (X1), Industry (X2), Offer (X3), Age (X4), Size (X5), ROE 

(X6) terhadap underpricing (Y) dengan membandingkan antara probabilitas 

dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Berikut adalah hasil dari uji regresi 

secara parsial :  
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Tabel 4. 9 

Hasil uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.204 .695  3.170 .003 

DER .038 .022 .314 1.768 .085 

INU -.193 .111 -.276 -1.739 .090 

OFFER .305 .317 .130 .962 .342 

AGE .001 .003 -.016 -.114 .910 

SIZE -.070 .025 -.438 -2.780 .008 

ROE -.707 .246 -.385 -2.881 .006 

a. Dependent Variable: UP 

 
Hipotesis 1 

H01 : Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh positif terhadap tingkat 

underpricing 

 Ha1 : Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap tingkat underpricing  

  Dari hasil uji t (parsial) pada table di atas, variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0.085 yang berarti lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5% (0.085 > 0.05) yang artinya H0 diterima, 

mengindikasikan bahwa variabel Debt to Equity Ratio secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO pada 

periode 2007-2012, tetapi dengan memiliki koefisien sebesar 0.038 menandakan 

bahwa Debt to Equity Ratio mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012. 

Hipotesis 2 

H02 : Jenis Industri tidak berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing 
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Ha2 : Jenis Industri berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing 

  Dari hasil uji t (parsial) pada table di atas, variabel Jenis Industri memiliki 

tingkat signifikansi sebesar 0.090 yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi 

5% (0.090 < 0.05) yang artinya H0 diterima, mengindikasikan bahwa variabel  

Jenis Industri secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012, tetapi dengan memiliki koefisien 

sebesar -0.193 menanandakan bahwa Jenis Industri berpengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012. 

Hipotesis 3 

H03 : Persentase penawaran saham kepada masyarakat tidak berpengaruh positif 

terhadap underpricing 

Ha3 : Persentase penawaran saham kepada masyarakat berpengaruh positif 

terhadap underpricing 

  Dari hasil uji t (parsial)  pada table di atas, variabel Persentase Penawaran 

Saham kepada masyarakat (PPS) memiliki tingkat signifikan sebesar  0.342 lebih 

besar dari tingkat signifikasi sebesar 5% (0.342 > 0.05) yang artinya H0 diterima, 

mengindikasikan bahwa variabel jenis industri secara parsial  tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO pada periode 

2007-2012, tetapi dengan nilai koefisien sebesar 0.305 menandakan bahwa 

variabel persentase penawran saham pada public mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap underpricing. 

Hipotesis 4 

H04 : Umur perusahaan  tidak berpengaruh negatif terhadap underpricing 

Ha4 : Umur perusahaan  berpengaruh negatif terhadap underpricing 
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  Dari  hasil uji t (parsial) pada table di atas, variabel Umur Perusahaan 

(Age) memiliki signifikansi sebesar 0.910 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 

(0.910 > 0.05) yang artinya H0 diterima, mengindikasikan bahwa Umur 

Perusahaan (Age) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

Underpricing pada perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012, tetapi dengan 

nilai koefisien sebesar -0.001 menandakan bahwa variabel umur perusahaan 

mempunyai pengaruh yg negatif terhadap undepricing. 

Hipotesis 5 

H05 : Ukuran perusahaan tidak negatif berpengaruh terhadap underpricing 

Ha5 : Ukuran perusahaan berpengaruh  negatif terhadap underpricing 

  Dari  hasil uji t (parsial) pada table di atas, variabel Ukuran Perusahaan 

(Size) memiliki signifikansi sebesar 0.008 lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 0.05 (0.008  < 0.05) dan mempunyai koefisien sebesar -0.070 yang 

artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) secara 

parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat Underpricing pada perusahaan yang 

IPO pada periode 2007-2012. 

Hipotesis 6  

H06 : Return On Equity tidak berpengaruh positif terhadap underpricing  

Ha6 :  Return On Equity berpengaruh positif terhadap underpricing 

 Dari hasil uji t (parsial) pada table di atas, variabel Return On Equity 

(ROE) memiliki signifikansi sebesar  0.006 lebih kecil dari tingkat signifikansi 

sebesar 5% (0.006 < 0.05) yang artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa 

Return On Equity (ROE) secara parsial berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang IPO pada periode 2007-2012 tetapi dengan 

ANALISIS FAKTOR..., Mas Lukito Pakusadewo, Ma.-IBS, 2013



67 
 

nilai koefisien sebesar -0.707 yang artinya ROE tidak berpengaruh positif 

terhadap underpricing. 

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

  Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

dilakukan dengan pengujian secara simultan. Dimana hipotesis yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 7  

H07 : Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada 

masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap underpricing 

Ha7 : Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada 

masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap underpricing 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih 

kecil atau sama dengan 0,05 maka tolak Ho dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) lebih besar dari 0,05 maka terima Ho.  

Tabel 4. 10 

Hasil Uji F 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .824 6 .137 3.101 .014a 

Residual 1.727 39 .044   

Total 2.551 45    

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 
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  Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai F sebesar 3.101 

dengan signifikansi pengujian sebesar 0.014. Nilai signifikansi tersebut lebih 

kecil dari 0.05 (0.014 < 0.05), yang berarti H0 ditolak. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa secara simultan underpricing dapat dijelaskan oleh variasi 

variabel Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada 

masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara 

bersama-sama. 

4.2.4.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.Selain itu 

koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur 

seberapa baik garis regresi dari data yang diteliti. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain 

yaitu nilai Adjusted 𝑅2. Adjusted 𝑅2 disesuaikan dengan jumlah variabel 

independen dan ukuran sampel. Hasil dari uji r
2
 di penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

 

Tabel 4. 11 

Uji Determinasi R
2 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .568a .323 .219 .2104266 2.007 

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 
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  Dari hasil koefisien determinasi di atas, menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R
2 

adalah 0.219, hal ini berarti 21,9 % variasi underpricing dapat 

dijelaskan oleh variasi ke enam variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio, 

Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada masyarakat, Umur 

perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity. Sedangkan sisanya 78.1% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model ini. 

4.3  Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Underpricing 

  Financial leverage yang ditunjukkan oleh tingkat DER menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan equity yang 

dimilikinya. Financial leverage yang tinggi menunjukkan risiko finansial atau 

risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin 

tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena semakin tinggi financial leverage suatu 

perusahaan, maka initial returns-nya semakin besar. (Suyatmin & Sujadi,2006). 

  Dari hasil uji hipotesis secara parsial, variabel Debt to Equity Ratio (DER) 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0.085 di atas tingkat signifikansi sebesar 5%, 

artinnya H0 diterima maka variabel DER tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO periode 2007-2012.  

  Selain itu hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa DER 

memiliki hubungan yang positif dengan tingkat undepricing. Hal ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Ariawati (2005), semakin tinggi tingkat DER, 

maka semakin tinggi juga tingkat underpricing hal ini disebabkan karena pada 

saat perusahaan melakukan IPO, perusahaan cenderung menggunakan dana IPO 

untuk membayar hutangnya daripada melakukan ekspansi untuk masa 
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mendatang. Hal ini mengurangi minat investor untuk membeli saham tersebut. 

Lebih lanjut lagi, apabila DER tinggi, menunjukkan risiko yang tinggi juga 

terhadap perusahaan tersebut. Para investor dalam melakukan keputusan investasi 

tentu akan mempertimbangkan informasi tingkat DER. Oleh sebab itu tingkat 

ketidakpastiannya akan semakin tinggi dan menyebabkan tingginya tingkat 

undepricing.  

4.3.2 Pengaruh Jenis Industri Terhadap Underpricing 

  Jenis industri digunakan sebagai variabel independen untuk melihat 

apakah underpricing terjadi pada hampir semua jenis industri yang IPO atau 

hanya pada jenis industri tertentu saja. Variabel jenis industri mungkin saja 

mempengaruhi underpricing karena tiap industri memiliki risiko dan tingkat 

ketidakpastian berbeda sehingga dapat mempengaruhi investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. Risiko untuk setiap sektor industri berbeda karena adanya 

perbedaan karakteristik. Perbedaan risiko ini menyebabkan tingkat keuntungan 

yang diharapkan oleh investor untuk setiap sektor juga berbeda. Sehingga tingkat 

underpricing saham perdana untuk tiap sektor industri mungkin akan berbeda. 

Jenis industri yang berisiko tinggi biasanya akan memberi kompensasi yang besar 

atas keberanian dan ekspektasi investor untuk berinvestasi (higher return higher 

risk) (Yolana & Martani, 2005). 

  Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel jenis industri 

memiliki signifikansi sebesar 0.090 yang berarti lebih kecil dari tingkat 

signifikansi 5% (0.090 > 0.05) yang artinya H0 diterima, mengindikasikan bahwa 

variabel  Jenis Industri secara parsial tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing, hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ernyan dan 
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Suad Husnan (2002). Hal ini menunjukkan bahwa jenis industri tidak menjadi 

acuan investor untuk membeli saham dari suatu perusahaan. 

  Selain itu dari hasil pengujian penelitian, jenis industri memiliki 

hubungan yang negatif dengan tingkat underpricing, hal ini mendukung 

penelitian yang juga dilakukan oleh Yolana & Martani (2005). Penelitian tersebut 

menemukan bahwa jenis industri berpengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing. Arah koefisien negatif menandakan bahwa industri keuangan 

memiliki tingkat underpricing yang lebih kecil dibandingkan dengan industri 

non-keuangan. 

4.3.3 Pengaruh Persentase Penawaran Saham Pada MasyarakatTerhadap 

Underpricing 

Besarnya presentase saham menunjukkan presentase saham yang 

ditawarkan kepada masyarakat oleh perusahaan. Kepemilikan saham diduga 

mempengaruhi tingkat underpricing, karena semakin besar saham yang 

ditawarkan kepada masyarakat semakin rendah ketidakpastian dimasa yang akan 

datang dan berarti semakin tinggi harga saham. Prosentase saham dapat diukur 

melalui prosentase saham yang ditawarkan ke publik ketika perusahaan 

melakukan IPO. (Suyatmin dan Sujadi, 2006).  

  Dari hasil uji t (parsial)  pada table di atas, variabel Persentase Penawaran 

Saham kepada masyarakat (PPS) memiliki tingkat signifikan sebesar 0.342 lebih 

besar dari tingkat signifikasi sebesar 5% yang artinya H0 diterima, 

mengindikasikan bahwa variabel prosentase secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing, hal ini mendukung penlitian yang dilakukan oleh 
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Apriliani & Nikmah (2006). Kondisi demikian menunjukkan bahwa persentase 

kepemilikan saham lama tidak memberikan reaksi kepada investor saham baru. 

  Selain itu dari hasil pengujian penelitian ini, persentase penawaran saham 

kepada masyarakat  memiliki hubungan yang positif terhadap underpricing, hal 

ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin & Sujadi 

(2006), hal ini dikarenakan investor di pasar primer tidak mempercayai 

perusahaan yang sebagian besar sahamnya dijual di publik sehingga dapat 

menimbulkan risiko yang besar di masa mendatang. 

4.3.4 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Underpricing 

Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dapat bertahan 

hidup dan banyaknya informasi yang bisa diserap oleh publik. Semakin panjang 

umur perusahaan semakin banyak informasi yang bisa diserap masyarakat 

(Daljono, 2000).  

Dari  hasil uji t (parsial), variabel Umur Perusahaan (Age) memiliki 

signifikansi sebesar 0.910 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% yang artinya 

H0 diterima, mengindikasikan bahwa Umur Perusahaan (Age) secara parsial 

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Underpricing, hasil dari penelitian ini 

mendukung dari hasil penelitian yang dilakukan Sri Retno Handayani (2008).  

Selain itu diketahui hasil dari pengujian variabel umur perusahaan 

memiliki hubungan yang negatif dengan tingkat underpricing yang sesuai dengan 

teori yang ada di penelitian terdahulu oleh Suyatmin & Sujadi (2006) dan 

Daljono (2000) yang menemukan bahwa umur memiliki hubungan yang negatif 

dengan tingkat underpricing. Hal ini berarti semakin tua umur dari perusahaan 

tersebut maka para investor tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak untuk 
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memperoleh informasi dari perusahaan yang melakukan IPO, sehingga 

underpriced pun kemungkinannya semakin kecil, dan juga perusahaan yang 

sudah tua cenderung memiliki kegiatan bisnis yang stabil jadi bagi investor, 

menerima dividen menjadi opsi yang lebih baik dibandingkan dengan 

mendapatkan capital gain dalam mendapatkan profit, sehingga membuat 

fluktuatif perdagangan saham perusahaan tersebut cenderung sedikit. Hal inin 

membuat tingakt underpricing lebih sedikit. 

4.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Underpricing 

Suatu perusahaan yang memiliki skala ekonomi yang tinggi diharapkan 

akan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kebanyakan investor lebih 

memilih untuk menginvestasikan modalnya di perusahaan yang memiliki skala 

ekonomi yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan dijadikan proksi tingkat 

ketidakpastian, karena perusahaan yang berskala besar umumnya lebih dikenal 

oleh masyarakat daripada perusahaan yang berskala kecil. Karena lebih dikenal, 

maka informasi mengenai perusahaan besar lebih banyak dibanding-kan 

perusahaan yang berukuran kecil. Bila informasi yang ada ditangan investor 

banyak, maka tingkat ketidakpastian investor akan masa depan perusahaan bisa 

diketahui. Oleh karena itu, investor bisa mengambil keputusan lebih tepat bila 

dibandingkan dengan pengambilan keputusan tanpa informasi (Suyatmin & 

Sujadi, 2006). 

Dari  hasil uji t (parsial), variabel Ukuran Perusahaan (Size) memiliki 

signifikansi sebesar 0.008  lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0.05 yang 

artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa Ukuran Perusahaan (Size) secara 
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parsial berpengaruh terhadap tingkat Underpricing. Hasil ini mendukung hasil 

penelitian dari Yolana & Martani (2005).  

Sedangkan dari hasil pengujian diketahui bahwa variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat underpricing, dalam hal ini 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Suyatmin & Sujadi (2006). 

Semakin besar perusahaan maka semakin mudah mendapatkan informasi, jadi 

investor tidak memerlukan biaya lebih untuk mendapatkan informasi tentang 

perusahaan tersebut, karena itu semakin besar perusahaan maka semakin kecil 

tingkat underpricingnya. 

4.3.6 Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Underpricing  

Return on Equity merupakan sebuah rasio yang sering dipergunakan oleh 

pemegang saham untuk menilai kinerja perusahaan yang bersangkutan. Dalam 

penelitian ini, variabel profitabilitas yang diwakilkan dengan ROE diasumsikan 

sebagai ekspektasi investor atas dana yang ditanamkan pada perusahaan yang 

IPO. 

Dari hasil uji t (parsial variabel Return On Equity (ROE) memiliki 

signifikansi sebesar  0.006 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 5%  yang 

artinya H0 ditolak, mengindikasikan bahwa Return On Equity (ROE) secara 

parsial berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO. 

Sedangkan dari hasil pengujian juga dapat diketahui bahwa ROE 

mempunyai pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing, dalam hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolana & Martani (2005) 

yang mengatakan bahwa ROE berpengaruh positif dengan tingkat underpricing. 

Hal ini bisa terjadi karena pada saat perusahaan investor melihat Return On 
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Equity (ROE) perusahaan tersebut tinggi, maka banyak investor di pasar perdana 

yang tertarik membeli saham perusahaan tersebut dan tidak berniat untuk 

melepasnya di pasar sekunder karena ingin mendapatkan dividen dari perusahaan 

tersebut.  

4.3.7 Pengaruh Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham 

kepada masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity 

terhadap underpricing 

  Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, bahwa variabel Debt to 

Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada masyarakat, 

Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity  menunjukkan nilai F 

sebesar 2.997 dengan signifikansi pengujian sebesar 0.47. Nilai signifikansi 

tersebut lebih kecil dari 0.05 (0.017 < 0.05). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa secara simultan underpricing dapat dijelaskan oleh variasi variabel Debt to 

Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran saham kepada masyarakat, 

Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return On Equity secara bersama-sama, 

sehingga cara ini layak digunakan untuk mengambil keputusan investasi. 

4.4. Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Debt to Equity 

Ratio. Jenis Industri, Persentase penawaran saham di masyarakat, umur, ukuran, 

serta Return On Equity terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO 

pada periode 2007-2012, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan 

dan bisa dimanfaatkan bagi investor, pihak manajerial, dan pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengetahui pengaruh dari rasio keuangan maupun non 
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keuangan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO periode 

2007-2012 

Penelitian ini mengambil perusahaan yang malakukan IPO pada periode 

2007-2012 dan perusahaan tersebut mengalami underpricing dan memenuhi 

kriteria yang sudah dimasukkan penulis. Setelah menyeleksi perusahaan yang 

IPO pada periode 2007-2012, didapatkan 46 perusahaan yang lulus seleksi dan 

menjadi sampel pada penelitian ini. 

Hasil penelitian terdahulu menemukan hasil yang bervariasi, hal ini 

dikarenakan perbendaan rentang waktu penelitian dan juga objek penelitian 

dikarenakan masing-masing penelitian mempunyai kriteria seleksi yang berbeda-

beda. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

penelitian ini menggunakan adjusted close price yang digunakan untuk mengukur 

tingkat underpricing. Dipilihnya adjusted close price oleh peneliti dikarenakan 

adjusted close price lebih akurat dan lebih akurat dan lebih spesifik. Variabel 

yang diteliti dalama penelitian ini adalah  Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, 

Prosentase penawaran saham kepada masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran 

perusahaan, Return On Equity. 

Hasil analisis pada penelitian ini menemukan bahwa variabel Return On 

Equity mempenyai pengaruh yang negatif terhadap tingkat undepricing pada 

perusahaan yang IPO periode 2007-2012 secara parsial, dan juga variabel ukuran 

perusahaan memeiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang IPO periode 2007-2012. Dapat disimpulkan bahwa bagi 

perusahaan yang akan melakukan IPO di masa mendatang disarankan untuk 

ANALISIS FAKTOR..., Mas Lukito Pakusadewo, Ma.-IBS, 2013



77 
 

memperhatikan tingkat Return On Equity dan juga ukuran perusahaan, hal ini 

dilakukan agar tingkat underpricing yang terjadi tidak terlalu tinggi. Perusahaan 

memperhatikan ROE yang dimilikinya, apabila ROE yang dimilikinya rendah 

maka perusahaan tersebut mengkhawatirkan terjadinya tingkat underpricing yang 

tinggi. Sedangkan untuk perusahaan yang memiliki aset kecil diharapkan berhati-

hati dalam melakukan IPO karena smeakin kecil perusahaan tersebut maka akan 

semakin tinggi tingkat undepricingnya. 

Sedangkan bagi para investor hendaknya mempertimbangkan informasi 

yang terdapat dalam prospektus terutama mengenai informasi Return On Equity 

(ROE) dan juga ukuran dari perusahaan tersebut agar mendapatkan initial return 

yang didapatkan dari saham yang underpriced.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya 

maka dapt ditari kesimpulan sebagai berikut :  

1. Variabel Debt to Equity Ratio (DER  ) tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO periode 2007-2012. 

Tetapi dengan arah koefisien positif  menunjukkan bahwa semakin tinggi 

tingkat DER semakin tinggi juga tingkat undepricing 

2. Variabel jenis industri tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang IPO  periode 2007-2012. Tetapi 

dengan arah koefisien negatif menunjukkan bahwa jenis industri 

keuangan  mempunyai tingkat underpricing yang lebih kecil daripada 

industri non-keuangan 

3. Variabel Persentase penawaran saham pada masyarakt tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO 

periode 2007-2012. Tapi dengan arah koefisien  positif menandakan 

bahwa semakin tinggi persentase penawaran saham ke public maka 

semakin tinggi juga tingkat underpricing. 

4. Variabel umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang IPO periode 2007-2012. Tetapi 

dengan arah koefisien negatif menunjukkan bahwa semakin tua suatu 

perusahaan maka semakin kecil tingkat underpricing 
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5. Variabel ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang negatif terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang IPO periode 2007-2012. Hal 

ini dapat menunjukkan bahwa semakin besar  suatu perusahaan tersebut 

maka semakin kecil tingkat underpricing dari perusahaan tersebut. 

6. Variabel Return On Equity memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang IPO periode 2007-2012. Hal ini dapat 

menunjukkan bahwa semakin tinggi ROE maka semakin kecil tingkat 

underpricing dari perusahaan tersebut. 

7. Variabel Debt to Equity Ratio, Jenis Industri, Prosentase penawaran 

saham kepada masyarakat, Umur perusahaan, Ukuran perusahaan, Return 

On Equity secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Karena itu secara bersama-sama variabel di penelitian ini 

bisa menunjukkan faktor terjadinya underpricing. 

5.2 Saran  

1. Bagi perusahaan sebaiknya tingkat Return On Equity serta ukuran 

perusahaan dijadikan bahan informasi dan pertimbangan agar dalam masa 

mendatang perusahaan tersebut meminimalisir tingkat underpricing 

dikarenakan Return On Equity dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing. 

2. Bagi investor  sebaiknya melihat perusahaan yang memiliki tingkat 

Return On Equity yang rendah, serta ukuran perusahaan yang kecil, 

karena dua hal tersebut berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

sehingga investor dapat mendapatkan keuntungan melalui initial return. 
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3. Bagi penilitan berikutnya diharapkan dapat menambah variabel makro 

seperti inflasi, kurs dan juga penelitian berikutnya juga diharapkan 

menambah variabel dummy non keuangan alinnya, seperti reputasi 

underwriter serta reputasi auditor, karena sangat dimungkinkan variable 

tersebut dapat mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan. 

Selain itu, rasio profitabilitas lain juga dapat digunakan untuk penelitian 

selanjutnya, seperti Return On Asset dan juga Return On Investment. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Daftar Perusahaan Underpricing 

No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

1 
28-May-

07 
BISI 

Bisi International 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.649 

2 3-Jul-07 MCOR Bank Multicor Tbk Keuangan 0.125 

3 11-Jul-07 PKPK 
Perdana Karya 

Perkasa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.547 

4 26-Sep-07 DEWA Darma Henwa Tbk 
Non-

Keuangan 
0.687 

5 4-Oct-07 BACA 
Bank Capital 

Indonseia Tbk 
Keuangan 0.367 

6 29-Oct-07 WIKA 
Wijaya Karya 

(Persero) Tbk 

Non-

Keuangan 
0.246 

7 8-Nov-07 PTSN 
Sat Nusapersada 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.099 

8 12-Nov-07 JSMR 
Jasa Marga 

(Persero) Tbk 

Non-

Keuangan 
0.108 

9 4-Dec-07 JKON 

Jaya Konstruksi 

Manggala Pratama 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.529 

10 12-Dec-07 CSAP 
Catur Sentosa 

Adiprana Tbk 

Non-

Keuangan 
0.075 

11 18-Dec-07 ITMG 
Indo Tambangnya 

Megah Tbk 

Non-

Keuangan 
0.125 

12 19-Dec-07 COWL 
Cowell 

Development Tbk 

Non-

Keuangan 
0.636 

13 14-Jan-08 BAPA 
Bekasi Asri Pemula 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

14 28-Jan-08 TRIL 
Triwira Initilestari 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

15 6-Feb-08 ELSA Elnusa Tbk 
Non-

Keuangan 
0.252 

16 5-Mar-08 YPAS 
Yanaprima 

Hastapersada Tbk 

Non-

Keuangan 
0.139 
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No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

17 9-Apr-08 KOIN 
Kokoh Inti 

Arebama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.329 

18 
15-May-

08 
GZCO 

Gozco Plantations 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.141 

19 11-Jun-08 INDY Indika Energy Tbk 
Non-

Keuangan 
0.089 

20 8-Jul-08 PDES 
Destinasi Tirta 

Nusantara Tbk 

Non-

Keuangan 
0.700 

21 16-Jul-08 ADRO Adaro Energy Tbk 
Non-

Keuangan 
0.516 

22 17-Jul-08 HOME 
Hotel Mandarin 

Regency Tbk 

Non-

Keuangan 
0.664 

23 10-Sep-08 TRAM 
Trada Maritime 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.253 

24 1-Jun-09 BPFI 

Batavia 

Proseperindo 

Finance Tbk 

Keuangan 0.025 

25 27-Oct-09 BWPT BW Plantation Tbk 
Non-

Keuangan 
0.016 

26 10-Dec-09 DSSA 
Dian Swastika 

Sentosa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.500 

27 11-Dec-09 BCIP 
Bumi Citra Permai 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.573 

28 28-Jun-10 ROTI 
Nippon Indosari 

Corpindo Tbk 

Non-

Keuangan 
0.140 

29 8-Jul-10 BJBR 

Bank 

Pembangunan 

Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk 

Keuangan 0.318 

30 9-Jul-10 IPOL 
Indopoly Swakarsa 

Industry 

Non-

Keuangan 
0.098 

31 12-Jul-10 BUVA 
Bukit Uluwatu 

Villa Tbk 

Non-

Keuangan 
0.192 

32 19-Aug-10 BRAU 
Berau Coal Energy 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.087 

33 26-Oct-10 TBIG 
Tower Bersama 

Infrastructure Tbk 

Non-

Keuangan 
0.174 

34 11-Nov-10 APLN 
Agung Podomoro 

Land Tbk 

Non-

Keuangan 
0.091 
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No IPO Date Code Name Of Company Industry Underpricing 

35 30-Nov-10 MIDI 
Midi Utama 

Indonesia Tbk 

Non-

Keuangan 
0.476 

36 11-Apr-11 SRAJ 
Sejahteraraya 

Anugrahjaya Tbk 

Non-

Keuangan 
0.667 

37 
10-May-

11 
HDFA HD Finance Tbk Keuangan 0.150 

38 9-Jun-11 SIMP 
Salim Ivormas 

Pratama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.097 

39 8-Jul-11 TIFA Tifa Finance Tbk Keuangan 0.461 

40 12-Jul-11 PTIS Indo Straits Tbk. 
Non-

Keuangan 
0.028 

41 12-Jul-11 SDMU 
Sidomulyo Selaras 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.049 

42 13-Jul-11 STAR 
Star Petrochem 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.353 

43 11-Oct-11 SUPR 
Solusi Tunas 

Pratama Tbk 

Non-

Keuangan 
0.074 

44 17-Nov-11 GEMS 
Golden Energy 

Mines Tbk 

Non-

Keuangan 
0.067 

45 6-Dec-11 ABMM 
ABM Investama 

Tbk 

Non-

Keuangan 
0.020 

46 28-Sep-12 KOBX 
Kobexindo 

Tractors Tbk. 

Non-

Keuangan 
0.04 
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Lampiran 2 

 

Output SPSS 

Hasil Uji Deskriptif 

 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

UP 46 .0165 .7000 .290592 

DER 46 .2100 9.4835 2.575770 

OFFER 46 .0300 .4581 .232067 

AGE 46 3 47 16.70 

SIZE 46 25.4430 31.1095 27.618493 

ROE 46 .0108 .4873 .157765 

Valid N (listwise) 46    

 

 

 

 

 
Frequency Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Non-Keuangan 40 87.0 87.0 

Keuangan 6 13.0 100.0 

Total 46 100.0  
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 46 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .19589650 

Most Extreme Differences Absolute .120 

Positive .120 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .816 

Asymp. Sig. (2-tailed) .519 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Uji Multikolinieritas 

 

 

Coefficient Correlations
a 

Model ROE AGE OFFER SIZE INU DER 

1 Correlations ROE 1.000 .019 -.063 -.031 .139 -.091 

AGE .019 1.000 .004 .087 -.147 -.126 

OFFER -.063 .004 1.000 .169 -.106 -.069 

SIZE -.031 .087 .169 1.000 .212 -.526 

INU .139 -.147 -.106 .212 1.000 -.488 

DER -.091 -.126 -.069 -.526 -.488 1.000 

Covariances ROE .060 1.533E-5 -.005 .000 .004 .000 

AGE 1.533E-5 1.055E-5 4.267E-6 7.110E-6 -5.291E-5 -8.808E-6 

OFFER -.005 4.267E-6 .101 .001 -.004 .000 

SIZE .000 7.110E-6 .001 .001 .001 .000 

INU .004 -5.291E-5 -.004 .001 .012 -.001 

DER .000 -8.808E-6 .000 .000 -.001 .000 

a. Dependent Variable: UP 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Uji Autokorelasi 

 

Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .568a .323 .219 .2104266 2.007 

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 

 

 

 

        0       1.2013          1.8906           2.007        2.1094         2.7987                    4 

      Sumber : Data diolah penulis                 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Hasil Uji Heteroskedasitisitas 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 4.757 4.811  .989 .329 

DER .118 .149 .156 .786 .436 

INU .437 .767 .101 .570 .572 

OFFER -1.333 2.196 -.092 -.607 .547 

AGE -.027 .022 -.185 -1.211 .233 

SIZE -.288 .175 -.289 -1.649 .107 

ROE -2.616 1.699 -.229 -1.540 .132 

a. Dependent Variable: lnui2 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Hasil Uji t 

 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.204 .695  3.170 .003 

DER .038 .022 .314 1.768 .085 

INU -.193 .111 -.276 -1.739 .090 

OFFER .305 .317 .130 .962 .342 

AGE .000 .003 -.016 -.114 .910 

SIZE -.070 .025 -.438 -2.780 .008 

ROE -.707 .246 -.385 -2.881 .006 

a. Dependent Variable: UP 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Hasil Uji F 

 

 

 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .824 6 .137 3.101 .014a 

Residual 1.727 39 .044   

Total 2.551 45    

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 
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Lampiran 2 (lanjutan) 

Hasil Koefisien Determinasi 

 

 

 

Model Summary
b 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .568a .323 .219 .2104266 2.007 

a. Predictors: (Constant), ROE, AGE, OFFER, SIZE, INU, DER 

b. Dependent Variable: UP 
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