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 Permasalahan pada penelitian ini adalah adanya penelitian terdahulu yang 

menemukan hasil berbeda-beda pada pengaruh variabel keuangan dan non 

keuangan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel keuangan dan non 

keuangan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang tergabung di luar 

Industri Jasa Keuangan dan Perbankan di Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan 

laporan keuangan secara lengkap yang telah diaudit oleh akuntan secara kontinyu 

selama tahun 2008 sampai dengan 2011. Sampel ditentukan dengan metode 

Purposive Sampling, dengan responden sebanyak 64 perusahaan. Sumber data 

penelitian ini adalah laporan keuangan masing-masing perusahaan industri jasa 

keuangan dan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode penelitian 2008 – 

2011 yang dipublikasikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, pengujian hipotesis, dan 

koefisien determinasi dengan menggunakan program SPSS for windows 17.0. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keuangan tidak berpengaruh 

terhadap initial return, karena semua komponen yang termasuk dalam variabel 

keuangan (CR, DER, ROA, TATO dan PBV) tidak berpengaruh terhadap initial 

return. Artinya variabel keuangan pada perusahaan saat IPO tidak dapat 

mempengaruhi harga saham penutupan dibandingkan dengan harga saham 

pembukaan. Variabel keuangan berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO, 

karena pada variabel keuangan terdapat satu komponen yaitu PBV sedangkan 

komponen yang lainnya seperti CR, DER, ROA, dan TATO tidak berpengaruh 

terhadap return 7 hari setelah IPO. Variabel non keuangan tidak berpengaruh 

terhadap initial return maupun terhadap return 7 hari setelah IPO, karena semua 

komponen yang termasuk dalam variabel non keuangan (SIZE, AGE dan PPS) 

tidak berpengaruh terhadap initial return maupun return 7 hari setelah IPO. 

Artinya variabel non keuangan pada perusahaan saat IPO tidak dapat 

mempengaruhi harga saham penutupan dibandingkan dengan harga saham 

pembukaan maupun  perubahan harga saham selama 7 hari setelah IPO. 
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ABSTRACT 
 

Vita Yuliana, 2013. Analysis of the influence of Financial and Non-Financial 

Variables on the Initial Return and Return After Initial Public Offerings (IPO) 

(Empirical Studies on Non financial Companies Listed on the Indonesia Stock 

exchange period 2008-2012). Minithesis. Management Department of Economy 

Faculty. State University of Semarang. Instructor I. Dr. S. Martono, M,si., 

Instructor II. Dr. Wahyono, M.M. 

 

Keywords:  financial and non financial variables, initial return, return the initial 

public offerings (IPO) 

 

Problems on the research is the existence of earlier research that found the 

results vary on the effect of financial and non-financial variables on the initial 

return and return 7 days after the IPO. The purpose of this research was to 

determine the influence of financial and non-financial variables on the initial 

return and return 7 days after the IPO. 

The population in this research is a company incorporated outside the 

financial services industry and banking in Indonesia stock exchange and issued 

the complete financial statements that have been audited by accountants 

continuously during 2008 until 2011. The sample is determined by the method of 

Purposive Sampling, with the respondent as much as 64 companies. Data source 

this study is financial statements of each financial service industry companies and 

banks listed on the BEI on the research period 2008 - 2011 published. Analytical 

techniques used in this research is a classic assumption test, multiple regression 

analysis, hypothesis testing, and the coefficient of determination by using program 

SPSS 17.0 for windows. 

The results showed that financial variables has no effect on the initial 

return, because of all the components that are included in financial variables (CR, 

DER, ROA, tattoos and PBV) do not affect the initial return. It means financial 

variables on the company when the IPO cannot affect the closing share price 

compared with the opening price of shares. Financial variables to return 7 days 

after an IPO, because the financial variables, there is one component that other 

components while the PBV like CR, DER, ROA, and the TATO has no effect 

against a return of 7 days after the IPO. Non financial variables has no effect on 

the initial return or to return 7 days after an IPO, because all components are 

included in the non-financial variables (SIZE, AGE and PPS) do not affect the 

initial return or return 7 days after the IP. It means the variable non financial 

companies when the IPO could not affect the closing share price compared with 

the opening price of shares and the change of stock price for 7 days after the IPO. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian  

Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di 

pasar modal. Pasar modal salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat 

akumulasi dana bagi pembiayaan pembangunan melalui mekanisme  

pengumpulan  dana  dari  masyarakat  dan  menyalurkan  dana tersebut  ke  

sektor-sektor  produktif. Dengan  berkembangnya  pasar  modal, maka  alternatif  

investasi  bagi  para  pemodal  kini  tidak  lagi  terbatas  pada “aktiva riil” dan 

simpanan pada sistem perbankan melainkan dapat menanamkan dananya di pasar 

modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas (aktiva finansial) 

lainnya. 

Pasar modal juga berfungsi menjadi alternatif sumber dana bagi 

pembiayaan-pembiayaan kegiatan operasional perusahaan melalui penjualan 

saham  maupun penerbitan obligasi oleh perusahaan yang membutuhkan dana. 

Bagi perusahaan yang telah berkembang dengan pesat yang membutuhkan dana 

yang besar untuk perluasan rencana bisnis maka perusahaan tersebut akan 

membutuhkan dana yang tidak sedikit dan kadangkala dana ini tidak bisa dipenuhi 

dengan dana dari pihak internal saja. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk menambah jumlah kepemilikan saham, antara lain dengan 

menjual saham  kepada pemegang saham yang sudah ada, menjual saham kepada 

karyawan, menambah saham lewat dividend reinvestment plan (deviden yang 
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tidak dibagi), menjual saham langsung kepada investor tunggal atau menawarkan 

kepada publik (Jogiyanto  2003: 15) 

Sedangkan bagi investor, dapat memanfaatkan pasar modal sebagai sarana 

untuk menyalurkan dana yang menganggur atau berinvestasi guna memperoleh 

keuntungan. Keuntungan atau return yang akan didapat berupa peningkatan nilai 

modal (capital gain) dan laba hasil usaha yang dibagikan (dividend) untuk 

investasi di pasar saham, serta bunga (coupon) untuk investasi di pasar obligasi. 

Initial Public Offerings (IPO) merupakan penawaran pertama kali sebagian 

saham perusahaan kepada masyarakat (Keown et al. (1995:151) dalam Fuadillah 

dan Agus 2005:151). Bagi investor (Philippe dalam  Yuan Tian 2012:1) 

menunjukkan bahwa IPO dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam 

suatu saham. Umumnya perusahaan menyerahkan permasalahan yang 

berhubungan dengan IPO ke banker investasi yang mempunyai keahlian didalam 

penjualan sekuritas (Jogiyanto 2003:18). Informasi yang tidak sesuai antara IPO 

dan investor merupakan alasan utama dari pentingnya auditor (Li et al. dalam 

Razafindrambinina dan Kwan 2013:200). Perusahaan yang telah melakukan IPO 

bisa disebut perusahaan go public, dengan melakukan IPO maka perusahaan 

tersebut dapat menghimpun dana dari masyarakat dan dana tersebut untuk 

membiayai kegiatan perusahaan dalam hal pendanaan, kegiatan operasional, 

ekspansi serta memperbaiki struktur modal perusahaan saat ini (Husnan dalam 

Kurniawan 2001:2). Penetapan harga saham perdana IPO sangat sulit, karena 

tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi untuk dipakai sebagai 
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penetapan penawaran. Selain itu kebanyakan dari perusahaan yang akan go public 

mempunyai sedikit pengalaman terhadap penetapan harga saham.  

Pada saat perusahaan melakukan IPO, harga saham yang dijual pasar 

perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan 

penjamin emisi (underwriter), sedangkan harga yang terjadi di pasar sekunder 

setelah perusahaan melakukan IPO ditentukan oleh mekanisme pasar yang telah 

melalui kekuatan permintaan dan penawaran saham tersebut di pasar modal ini. 

Harga saham yang terjadi di pasar perdana dan sekunder berbeda, dan karenanya 

perbedaan ini akan menimbulkan kondisi yang disebut underpricing dan 

overpriving. apabila penentuan harga saham  pada saat IPO secara signifikan lebih 

rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder dihari pertama, 

maka terjadi underpricing (Kim et. al. 1995). Kondisi underpricing merugikan 

untuk perusahaan yang melakukan go public, karena dana yang diperoleh tidak 

maksimum. Sebaliknya jika terjadi overpricing, maka investor akan merugi 

karena mereka tidak menerima initial return (return awal).  

Intial return adalah keuntungan yang didapat pemegang saham karena 

selisih harga saham yang dibeli di pasar perdana lebih kecil dengan harga jual 

saham yang bersangkutan di pasar sekunder. Kondisi underpricing yang terjadi di 

pasar saham perdana ternyata menyebabkan terjadinya positive initial return. Hal 

ini bisa diartikan bahwa initial return yang positif merupakan proxy dari kondisi 

saham yang mengalami underpriced di pasar perdana. 

Fenomena underpricing yang memberikan positive initial return 

merupakan hal yang menguntungkan bagi investor bisa menikmati return dari 
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pembelian saham yang dilakukannya. Underpricing  merupakan fenomena yang 

umum di dunia, tanpa terkecuali di Indonesia, fenomena ini yang terjadi dalam 

jangka pendek yaitu setelah perusahaan melakukan penawaran perdana dan 

memasuki pasar primer. 

Penelitian ini mencoba untuk mereplikasi dari penelitian sebelumnya 

dengan menduga bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi initial return maupun 

return setelah IPO. Ada beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu yaitu pertama, penelitian ini menggunakan periode 

pengamatan 7 hari setelah IPO untuk mengetahui apakah informasi ini juga 

berpengaruh pada initial return dan return dipasar sekunder. Variabel keuangan  

yang digunakan dalam  penelitian  ini yaitu current ratio, debt to equity ratio, 

ROA, total assets turnover, price to book value. Dalam penelitian ini juga 

menggunakan variabel non keuangan yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

persentase penawaran saham dan kinerja saham. Berbeda dengan penelitian B. 

Smart (2003) yang hanya menggunakan tiga varibabel yaitu earning per share, 

initial return, current ratio size. 

Kedua, penelitian ini berbeda dengan penelitian Misnen Ardiansyah yang 

menggunakan periode pengamatan 15 hari setelah IPO dengan variabel ROA,  

financial leverage, eraning per share, ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, 

current ratio tanpa menguji variabel debt to equty ratio, total assets turnover, 

price to book value serta umur perusahaan, persentase penawaran saham dan 

kinerja saham. 
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Ketiga, penelitian ini berbeda dengan penelitian Nasirwan (2000) yang 

menguji pengaruh reputasi penjamin emisi dan reputasi auditor terhadap initial 

return dan return 15 hari setelah IPO dan kinerja keuangan satu tahun setelah IPO 

dengan variabel persentase penawaran saham, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, nilai penawaran saham dan deviasi standar return, tanpa 

mempertimbangkan variabel keuangan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel keuangan 

terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO dengan variabel non 

keuangan yang mempertimbangkan karakteristik ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, persentase penawaran saham dan kinerja saham. Adapun alasan 

peneliti melakukan penelitian ini karena didasari bahwa banyak kinerja saham 

setelah 7 hari setelah IPO mengalami penurunan yang drastis.  

Penelitian tentang kinerja IPO ini masih dianggap menarik untuk diteliti 

dikarenakan hasil dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten. Pada  umumnya  

yang mempengaruhi IPO terdiri dari faktor keuangan dan non keuangan. Faktor 

keuangan meliputi ROA, earning per share, current ratio (Misnen dalam jurnal 

Razafindrambinina dan Kwan, 2013:200) sedangkan faktor non keuangan 

meliputi reputasi perusahaan dan umur perusahaaan (Aprialiani dan Nikmah 

dalam jurnal Razafindrambinina dan Kwan, 2013:200). Kebanyakan dari 

penelitian terdahulu memfokuskan pada informasi non keuangan dan variabel-

variabel keuangan yang mungkin mempengaruhi initial return dan return 7 hari 

setelah IPO. Tidak hanya itu penelitian ini juga ingin mencoba untuk  
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menganalisis fenomena tersebut dengan menduga bahwa terdapat faktor-faktor 

yang mempengaruhi return 7 hari pada saat IPO maupun return di pasar sekunder. 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Saikat S Deb and Vijaya 

B Marisetty (2010) 

 

Total asset (TA), debt to 

equity ratio (DE), return, 

eraning per share (EPS), 

current ratio (CR), firm 

size, total assets turnover 

Current ratio (CR) dan 

debt to equity ratio (DE) 

berpengaruh signifikan 

terhadap return, firm size 

berpengaruh signifikan 

negatif terhadap initial 

return dan total assets 

berpengaruh signifikan 

negatif 

Scott B. Smart and Chad 

J. Zuter (2003) 

Earning per share, initial 

return,  current ratio, size 

Menemukan adanya  

hubungan antara earning 

per share, current ratio 

signifikan negatif 

terhadap initial return 

Dominique 

Razafindrambinina and 

Tiffany Kwan (2013) 

ROA, total assets, 

turnover, debt to equity 

ratio,initial return,TATO, 

DER, current ratio 

ROA, current ratio, 

DER, TATO, tidak 

mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap initial 

return 

Vichakorn 

Chiraphadhanakul dan 

Kennedy D 

Guanawardana (2005) 

initial return, AGE, firm 

size, return on total assets 

(ROA), debt ratio, return, 

PE ratio 

Ukuran perusahaan, PE 

ratio, debt ratio 

berpengaruh signifikan 

terhadap initial return 

setelah IPO dan umur 

perusahaan, ROA tidak 

signifikan terhadap initial 

return 

Sumber : Berbagai Jurnal 
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Hasil tabel penelitian diatas  menunjukkan perbedaan antara penelitian 

yang satu dengan yang lain seperti yang ditunjukkan oleh hasil penelitian Deb dan 

Marisetty (2010) dengan nilai 0.54 dan 0.26 sampai 0.36 yaitu  variabel ukuran 

perusahaan dan total assets turnover berpengaruh signifikan negatif terhadap 

initial return, 0.18 dan 0.16 yaitu variabel debt to equity ratio (DE) berpengaruh 

signifikan terhadap return. Berbeda dengan hasil penelitian Smart dan Zutter 

(2003) yang hanya variabel keuangan yaitu earning per share dan current ratio 

yang berpengaruh signifikan negatif terhadap initial return. Sementara hasil 

penelitian Razafindrambinina dan Kwan (2013) dengan variabel keuangan seperti 

ROA, current ratio, DER, TATO, tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

initial return, sedangkan hasil penelitian Chiraphadhanakul dan Gunawardana 

(2005) dengan nilai 0.0074 dan 96,20 yaitu variabel non keuangan seperti ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap initial return dan variabel keuangan 

seperti PE ratio, debt ratio, ROA berpengaruh signifikan terhadap initial return 

setelah IPO. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan hasil 

penelitian yang tidak konsisten, sehingga masih perlu dilakukan penelitian 

kembali yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan  antara pengaruh variabel-

variabel independen  terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO pada 

perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, batasan masalah 

penelitian  ini hanya perusahaan yang baru listing di Bursa Efek Indonesia dari 

tahun 2008-2011, selain perusahaan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan 

sejenis. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Beberapa penelitian terdahulu telah menemukan pengaruh informasi 

keuangan (current ratio, debt to equity ratio, return on total assets, total assets 

turnover, dan price to book value) dan informasi non keuangan (ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, dan prosentase penawaran saham) terhadap initial 

return dan return 7 hari setelah IPO yang menyatakan hasil berbeda-beda 

sehingga muncul research gap. Dengan demikian perumusan masalah yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah terdapat pengaruh antara variabel keuangan terhadap initial 

return ? 

2. Apakah  terdapat pengaruh antara variabel keuangan terhadap return 7 

hari setelah IPO? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara variabel non keuangan terhadap 

initial return? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara variabel non keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti mengadakan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel 

keuangan terhadap initial return. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel 

keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel non 

keuangan terhadap initial return. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara variabel non 

keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan antara lain : 

1. Bagi investor maupun calon investor saham  dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar 

diperoleh return secara optimal. 

2. Bagi emiten adalah bermanfaat dalam menentukan harga yang tepat 

dalam penawaran saham perdana, sehingga perusahaan 

memperoleh modal dengan biaya relatif murah. 

3. Bagi masyarakat umum adalah dapat mengamati kinerja pasar 

modal dengan melihat efisiensi pasar modal yang digambarkan 

dengan kinerja perusahaan berdasarkan pada laporan keuangannya. 

4. Bagi dunia akademik adalah diharapkan bisa sebagai dasar acuan 

bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya manajemen keuangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pasar Modal 

2.1.1. Pasar Modal Dalam Investasi 

Manajemen investasi menurut Husnan (2003) adalah pasar untuk berbagai 

instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam 

bentuk hutang maupun modal sendiri, baik diterbitkan oleh pemerintah, public 

autthorities, maupun perusahaan swasta. Menurut Usman (1990:62), umumnya 

surat-surat berharga yang diperdagangkan dipasar modal dapat dibedakan menjadi 

surat berharga bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat 

berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal nama obligasi dan surat berharga 

yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Dapat juga didefinisikan 

bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan, sedangkan saham 

adalah bukti penyertaan dalam perusahaan. 

Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan 

terorganisasi, termasuk didalamnya adalah bank-bank komersial dan semua 

lembaga perantara dibidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang 

beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar saham, obligasi-

obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa para perantara 

pedagang efek (Sunariyah, 2000:4). Dilihat dari hal tersebut, maka jelaslah bahwa 

pasar modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana 

dengan menjual hak kepemilikkan perusahaan kepada masyarakat. 
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2.1.2. Investasi dan Pelakiu Pasar Modal 

Dewasa ini telah dikembangkan suatu model dalam pengambilan 

keputusan tentang usul investasi yang berada dalam suatu portofolio, dimana 

proyek baru yang diusulkan itu dikaitkan dengan proyek-proyek lainnya yang ada 

dalam suatu perusahaan. Proyek-proyek investasi itu mempunyai risiko yang tidak 

indenpenden Awat (1999:276). Para pemain utama yang terlibat dipasar modal 

dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antara 

pemain utama sebagai berikut Kasmir 92001:183-189) : 

1. Emiten, perusahaan yang akan mlakukan penjualan surat-surat 

berharga atau melakukan emisi di bursa (disebut emiten). Dalam 

melakukan emisi, para emiten memiliki berbagai tujuan dan hal ini 

biasanya sudah tertuang dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). 

2. Investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya 

diperusahaan yang melakukan emisi (disebut investor). Sebelum membeli 

surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian 

dan analisis tertentu. 

3. Lembaga penunjang, fungsi lembaga penunjang ini antara lain 

turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga 

mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai 

kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. 

2.1.3. Jenis dan Fungsi Pasar Modal 

Pasar modal dibedakan menjadi dua yaitu pasar perdana dan pasar 

sekunder  : 
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1. Pasar perdana (Primary Market) 

 Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten 

kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak 

penerbit (issuer) sebelum saham tersebut belum diperdagangkan 

sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari 

kerja. Harga saham di pasar perdana ditentukan analisis fundamental 

perusahaan yang bersangkutan. Dalam pasar perdana, perusahaan akan 

memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan 

dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal 

untuk memproduksi barang dan jasa. Selain itu dapat juga digunakan 

untuk melunasi hutang dan memperbaiki struktur pemodalan usaha. 

Harga saham pasar perdana tetap, pihak yang berwenang adalah 

penjamin emisi dan pialang, tidak dikenakan komisi dengan 

pemesanan yang dilakukan melalui agen penjualan. 

2. Pasar sekunder (Secondary Market) 

Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual-beli saham 

diantara investor setelah melewati masa penawaran saham dipasar 

perdana, dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah ijin 

diberikan maka efek tersebut harus dicatatkan dibursa. Dengan adanya 

pasar sekunder para investor dapat membeli dan menjual efek setiap 

saat. Sedangkan manfaat bagi perusahaan, pasar sekunder berguna 

sebagai tempat untuk menghimpun investor lembaga dan 

perseorangan. 
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1.1.4. Jenis Risiko Dalam Investasi Saham di Pasar  Modal 

Risiko yang dapat menyebabkan penyimpangan tingkat pengembalian 

investasi dapat dikelompokkan menjadi dua  jenis yaitu : 

1. Systematic risk 

Systematic risk disebut juga risiko pasar karena berkaitan dengan 

perubahan yang terjadi dipasar secara keseluruhan, risiko ini terjadi 

karena kejadian diluar perusahaan, seperti risiko inflasi, risiko nilai 

tukar mata uang (kurs), risiko tingkat suku bunga. 

2. Unsystematic Risk 

Unsystematic Risk merupakan risiko spesifik perusahaan karena 

tergantung dari kondisi mikro perusahaan. Contoh unsystematic 

risk anatara lain yaitu risiko industri, operating laverage risk dan 

lain-lain. 

1.1.5. Sejarah Pasar Modal 

Pasar Modal Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya 

pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia, namun perkembangannya mengalami 

masa pasang – surut akibat berbagai faktor, mulai dari Perang Dunia I dan II 

hingga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah 

Republik Indonesia (RI). Selanjutnya, pihak Pemerintah RI melakukan 

pembentukan ulang Pasar Modal Indonesia melalui Undang-Undang Darurat No. 

13 tahun 1951 yang kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Republik 

Indonesia No.15 tahun 1952. Dalam 2 (dua) dasawarsa selanjutnya, 

perkembangan Pasar Modal Indonesia mengalami stagnasi sehubungan dengan 
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dihentikannya kegiatan Pasar Modal sepanjang dekade 1960- an hingga akhir 

pertengahan 1970-an. Pada tahun 1977, Pemerintah mengaktifkan kembali Pasar 

Modal Indonesia dengan ditandai go public-nya PT Semen Cibinong. Namun, 

dunia Pasar Modal Indonesia baru benar-benar mengalami perkembangan pada 

sekitar akhir dekade 1980-an, yang antara lain ditandai dengan pendirian PT 

Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1989 dan swastanisasi PT Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) pada tahun 1992. Penetapan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 

tentang Pasar Modal juga semakin mengukuhkan peran BEJ dan BES sebagai 

bagian dari Self Regulatory Organization (SRO) Pasar Modal Indonesia. Sejak itu, 

BEJ tumbuh pesat berkat sejumlah pencapaian di bidang teknologi perdagangan, 

antara lain dengan komputerisasi perdagangan melalui sistem Jakarta Automated 

Trading System (JATS) di tahun 1995, perdagangan tanpa warkat di tahun 2000 

dan Remote Trading System pada tahun 2002. Sementara itu, BES 

mengembangkan pasar obligasi dan derivatif. Tahun 2007 menjadi titik penting 

dalam sejarah perkembangan Pasar Modal Indonesia. Dengan persetujuan para 

pemegang saham kedua bursa, BES digabungkan ke dalam BEJ yang kemudian 

menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tujuan meningkatkan peran pasar 

modal dalam perekonomian Indonesia (www.idx.co.id).  

2.2. Return 

2.2.1. Pengertian Return 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi (Jogiyanto 

2010:109). Return adalah tingkat pengembalian yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya. Tanpa adanya tingkat keuntungan yang 
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dinikmati dari suatu investasi, tentunya investor (pemodal) tidak akan melakukan 

investasi.  Jadi setiap investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang 

mempunyai tujuan utama mendapatkan keuntungan yang disebut return baik 

langsung maupun tak langsung (Ang, 1997:202). Saham suatu perusahaan bisa 

dinilai dari pengembalian (return) yang diterima oleh pemegang saham dari 

perusahaan yang bersangkutan.  

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa return 

saham merupakan pendapatan  yang diperoleh oleh pemegang saham berupa 

dividen yang dibayar oleh perusahaan maupun capital gain yaitu selisih antara 

harga jual dan harga beli saham sebagai hasil dari investasinya diperusahaan 

tertentu. Return saham dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut Jogiyanto 

(2000:109), yaitu return realisasi (realized return) dan return ekspektasi (expected 

return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi yang dihitung 

berdasarkan data historis. Return realisasi ini penting dalam mengukur kinerja 

perusahaan dan sebagai dasar penentuan return dan risiko dimasa mendatang. 

Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan terjadi di masa 

mendatang dan masih bersifat tidak pasti. Nilai ekspektasi return dapat lebih 

tinggi atau lebih rendah dari realized return, selisih keduanya disebut abnormal 

return. 

Secara umum tingkat keuntungan (return) investasi dalam sekuritas 

dipasar modal dapat dituliskan dalam persamaan matematis sebagai berikut : 
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Rt =  tingkat keuntungan saham periode t 

Pt = harga investasi periode t 

Pt-1= harga investasi periode sebelumnya 

      (Ang, 1997:203) 

Yang dimaksud dengan harga investasi periode sekarang adalah harga 

sekuritas pada akhir periode ditambah pendapatan investasi yaitu bunga untuk 

obligasi dan deviden untuk saham. Sedangkan harga investasi periode tahun lalu 

adalah harga sekurtas tersebut pada saat diperoleh atau dibeli. 

2.3. Underpricing dan Overpricing 

2.3.1. Penegertian Underpricing dan Overpricing 

Menurut Gumanti (2004), underpricing adalah suatu kondisi dimana 

secara rata-rata harga pasar saham perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

harga penawarannya. Sedangkan overpricing adalah suatu kondisi dimana harga 

pasar saham perusahaan secara rata-rata cenderung lebih rendah dibandingkan 

dengan harga penawarannya. Fenomena terjadinya underpricing umumnya 

dijumpai di hampir semua pasar modal di dunia.  

Berdasarkan definisi tersebut, maka underpricing ditandai dengan 

peningkatan harga saham yang mendorong terjadinya pendapatan abnormal positif 

selama periode perdagangan tertentu setelah emisi pertama (Sudana & Prasetyo, 

2000). Pendapatan ini disebut dengan initial return, atau return yang diterima 

investor akibat perbedaan harga saham perdana dengan harga jual saham hari 

pertama di pasar sekunder. 
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2.3.2. Informasi Asimetri 

Fenomena underpricing dan overpricing itu dikarenakan adanya mispriced 

di pasar perdana sebagai akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak 

penjamin emisi dengan pihak perusahaan (emiten) maupun adanya 

ketidakseimbangan informasi antar investor. Dalam literatur keuangan masalah 

tersebut disebut adanya informasi asimetri (Daljono, 2000). (Ibbotson dalam 

jurnal Sohail dan Raheman 2009:63) mempertimbangkan bahwa IPO mungkin 

tidak akan underpricing tetapi sebaliknya jika dalam awal periode mungkin akan 

terjaadi overpricing di pasar sekunder. Pada ketidakseimbangan  informasi antara 

penjamin emisi dan emiten atau disebut model Baron (1982), penjamin emisi 

dianggap memiliki informasi yang lebih tinggi mengenai permintaan saham-

saham perusahaan emiten daripada emiten itu sendiri. Penjamin emisi akan 

memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk memperoleh kesepakatan 

optimal dengan emiten yaitu dengan memperkecil resiko dalam keharusan 

membeli saham yang tidak laku dijual, karena emiten kurang memiliki informasi 

maka emiten harus menerima harga yang diberikan penjamin emisi bagi 

penawaran sahamnya. Model ini mengimplikasikan bahwa lebih besar 

ketidakpastian emiten mengenai kewajaran harga sahamnya, lebih besar 

permintaan terhadap jasa penjamin emisi dalam penetapan harga ini. Kompensasi 

atas informasi yang diberikan penjamin emisi adalah dengan mengijinkan 

penjamin emisi  menawarkan harga perdana sahamnya dibawah harga equilibrium 

(Trisnawati,1999).  



18 

 

 

 

Sedangkan pada ketidakseimbangan informasi antar investor atau disebut 

model (Rock dalam jurnal Sohail dan Raheman 2009:63), terdapat 2 jenis investor 

yaitu informed investor dan uninformed investor. Informed investor mengetahui 

informasi lebih banyak mengenai prospek perusahaan emiten, maka mereka akan 

membeli saham-saham IPO yang diketahui pada pasar sekunder akan melebihi 

harga perdana atau mengalami underpriced saja. Sementara uninformed investor 

karena kurang memiliki informasi mengenai perusahaan emiten, akan melakukan 

penawaran secara sembarangan baik pada saham-saham IPO yang underpriced 

maupun yang overpriced. Akibatnya kelompok uninformed investor memperoleh 

proporsi yang lebih besar dalam saham IPO yang overpriced. Menyadari bahwa 

mereka menerima saham-saham IPO yang tidak proporsional, maka uninformed 

investor akan meninggalkan pasar perdana. Agar tidak terjadi hal tersebut maka 

saham-saham IPO harus cukup underpriced (Trisnawati, 1999). 

2.4. Current Ratio ( CR ) 

Rasio terbaru mengindikasikan likuiditas dari perusahaan, seperti 

kemampuan Current ratio ( CR ) merupakan salah satu dari rasio likuiditas. Rasio 

likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam mendanai 

operasional perusahaan dan memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh 

tempo.untuk membayar obligasi, keuangan jangka pendek dengan tepat waktu 

(Sartono dalam jurnal Razafindrambinina dan Kwan 2013:203). Rasio ini 

mengkaitkan besar kecilnya aktiva lancar dengan kewajiban lancar yang dapat 

memberikan ukuran likuiditas perusahaan yang dapat diketahui dan dihitung 

dengan cepat dan mudah digunakan. Rasio ini bertujuan untuk mengukur 
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kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Semakin tinggi CR suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko kegagalan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Akibatnya resiko 

yang akan ditanggung pemegang saham juga semakin kecil (Ang, 1997).  

Nilai CR yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi ketidakpastian 

bagi investor sehingga akan mengurangi tingkat underpricing, akibatnya return 

yang akan diterima investor juga semakin kecil. Dengan demikian diduga semakin 

besar nilai CR maka semakin kecil initial return dan return 7 hari setelah IPO 

(Ardiansyah, 2004). Dalam penelitian ini pengaruh return yang digunakan  7 hari 

setelah IPO karena pada event corporate action seperti itu biasanya efek 

perbedaannya terlihat jelas dalam rentang waktu beberapa hari sebelum dan 

beberapa hari sesudah. 

2.5. Debt To Equity Ratio ( DER ) 

Debt to equity ratio ( DER ) merupakan salah satu dari rasio leverage. 

DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. DER menunjukkan tingkat leverage 

(penggunaan hutang) yang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. DER 

juga memberi jaminan tentang seberapa besar hutang perusahaan dijamin modal 

sendiri perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha (Ang, 1997). 

Semakin besar nilai DER menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak 

memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Semakin besar DER 

mencerminkan resiko perusahaan yang relatif tinggi, akibatnya para investor 
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cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai DER yang tinggi (Ang, 

1997). Nilai DER yang tinggi akan meningkatkan ketidakpastian investor dan 

akan meningkatkan tingkat underpricing (Kim, et.al.,1995). Sehingga 

kemungkinan return yang akan diterima investor semakin besar. Dengan 

demikian diduga semakin besar nilai DER suatu perusahaan maka akan semakin 

besar pula initial return dan return 7 hari setelah IPO. 

2.6. Return On Total Assets ( ROA ) 

Return on total assets ( ROA )merupakan salah satu rasio profitabilitas, 

yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi 

sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. ROA digunakan 

untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan 

cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Ang, 1997). 

Nilai ROA yang semakin tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba di masa yang akan datang dan laba merupakan 

informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan 

modalnya. Profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan akan mengurangi 

ketidakpastian bagi investor sehingga akan menurunkan tingkat underpricing 

(Kim, et.al., 1995).  Hal ini berarti kemungkinan investor untuk mendapatkan 

return akan semakin rendah. 

2.7. Total Assets Turnover ( TATO ) 

Total assets turnover ( TATO ) merupakan salah satu rasio aktivitas, yaitu 

rasio yang menunjukkan kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. 
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TATO digunakan untuk mengukur seberapa efisiennya seluruh aktiva perusahaan 

yang dimanfaatkan dalam menunjang kegiatan penjualan (Ang, 1997). Hal ini 

berarti semakin tinggi rasio TATO maka semakin efisien suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Nilai TATO yang tinggi akan mengurangi 

ketidakpastian bagi investor dan akan menurunkan tingkat underpricing, sehingga 

kemungkinan investor mendapatkan return akan semakin rendah (Manao & 

Deswin, 2001). Dengan demikian diduga semakin besar nilai TATO suatu 

perusahaan maka semakin kecil initial return dan return 7 hari setelah IPO. 

2.8. Price to Book Value ( PBV ) 

Price to book value ( PBV ) merupakan salah satu rasio pasar modal, yaitu 

rasio yang menunjukkan informasi penting suatu perusahaan yang diungkapkan 

dalam basis per saham. PBV ditunjukkan dalam perbandingan antara harga saham 

terhadap nilai bukunya, dimana nilai buku dihitung sebagai hasil bagi dari ekuitas 

pemegang saham dengan jumlah saham yang beredar. Rasio ini menunjukkan 

seberapa jauh suatu perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan relatif 

terhadap jumlah modal yang diinvestasikan, sehingga semakin tinggi rasio PBV 

menunjukkan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham (Ang, 1997).  

Price to book value ( PBV ) merupakan tolak ukur untuk melihat kewajaran 

harga saham pada pasar perdana (IPO) atau peluang terjadinya initial return. Jika 

posisi harga saham berada di bawah nilai bukunya, ada kecenderungan harga 

saham tersebut akan menuju ke keseimbangan minimal sama dengan nilai 

bukunya. Hal ini berarti harga saham itu berpotensi lebih besar untuk naik. Oleh 
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karena itu, semakin besar nilai PBV akan memperkecil underpricing, akibatnya 

semakin rendah return yang akan diterima investor (Utama & Santosa, 1998). 

Dengan demikian diduga semakin besar nilai PBV maka semakin kecil initial 

return dan return 7 hari setelah IPO. 

2.9. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian 

saham karena perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal 

masyarakat, sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar 

lebih mudah diperoleh investor daripada perusahaan berskala kecil. Tingkat 

ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa depan 

perusahaan emiten dapat diperkecil apabila informasi yang diperolehnya banyak 

(Ardiansyah, 2004).  

Tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar pada umumnya rendah 

karena dengan skala yang tinggi perusahaan cenderung tidak dipengaruhi pasar, 

sebaliknya dapat mewarnai dan mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan. 

Keadaan ini dapat dinyatakan sebagai kecilnya tingkat resiko investasi perusahaan 

berskala besar dalam jangka panjang. Sedangkan pada perusahaan berskala kecil 

tingkat ketidakpastian di masa yang akan datang besar, sehingga tingkat resiko 

investasinya lebih besar dalam jangka panjang (Nurhidayati & Indriantoro, 1998).  

Dengan rendahnya tingkat ketidakpastian perusahaan berskala besar, maka 

akan menurunkan tingkat underpricing dan kemungkinan return yang akan 

diterima investor semakin rendah (Kim, et.al.,1995). Oleh karena itu diduga 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil initial return dan return 7 
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hari setelah IPO. Menurut Kim et.al. (1995) dan Carter, Dark & Singh (1998), 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Demikian pula 

dengan hasil penelitian Wahyudi (2004) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan positif terhadap penjamin emisi dan return awal saham. Sedangkan 

hasil penelitian Ardiansyah (2004) yang menyatakan bahwa besaran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 15 hari setelah 

IPO. Sama halnya dengan hasil penelitian Nurhidayati & Indriantoro (1998) 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat underpriced. 

2.10. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan merupakan salah satu hal  yang dipertimbangkan investor 

dalam menanamkan modalnya (Chistyet.Al,1996). Umur perusahaan  

menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan menjadi bukti 

perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada 

dalam perekonomian. Dalam hal tersebut adanya faktor yang menunjukkan bahwa 

hubungan antara ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan IPO yang cenderung 

besar akan menarik underwriter (Carter, Dark, dan Singh dalam jurnal Sohail dan 

Raheman 2009:63). 

Perusahaan yang beroperasi lebih lama mempunyai kemampuan yang lebih 

besar untuk menyediakan informasi perusahaan yang lebih banyak dan luas 

daripada yang baru saja berdiri (NurhidayatidanIndriantoro,1998). Wahyudi 

(2004) menjelaskan bahwa umur perusahaan dihitung dengan mengurangi tahun 

penawaran saat IPO dengan tahun pada saat perusahaan berdiri. Perusahaan yang 

lebih tua dan matang bisa dipersepsikan sebagai perusahaan yang sudah tahan uji 
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sehingga kadar resikonya rendah dan hal ini bisa menarik investor karena diyakini 

perusahaan yang sudah lama berdiri bisa dikatakan lebih berpengalaman dalam 

menghasilkan return bagi perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada 

meningkatnya return yang diterima oleh investor. Oleh karena itu diduga semakin 

banyak umur perusahaan maka semakin besar initial return dan return 7 hari 

setelah IPO.  

Penelitian Durukan (2002), Carteret.al.(1998) dan Chistyet.al.(1996) 

menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

initial return dan return 15 hari setelah pelaksanaan IPO. 

2.11. Prosentase Penawaran Saham 

Prosentase penawaran saham dapat digunakan sebagai proxy terhadap faktor 

ketidakpastian return saham yang akan diterima oleh investor dan calon investor. 

Semakin besar prosentase saham yang ditahan perusahaan maka semakin besar 

pula tingkat underpriced yang mengakibatkan semakin besarnya tingkat 

ketidakpastian harga saham di masa yang akan datang (Carter et.al., 1998).  

Dalam rangka pengambilan keputusan investasi, calon investor memerlukan 

banyak informasi guna mempertimbangkan membeli saham yang ditawarkan 

perusahaan emiten. Perusahaan dengan skala usaha yang besar dan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi diharapkan akan memberikan tingkat keuntungan yang 

tinggi, maka akan menawarkan saham dengan nilai besar. Demikian pula 

sebaliknya, perusahaan kecil yang baru berdiri dengan tingkat pertumbuhan usaha 

yang relatif lebih kecil , maka akan menawarkan saham dengan nilai kecil. 
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Dengan demikian semakin besar prosentase penawaran saham maka tingkat 

ketidakpastiannya akan semakin kecil, yang pada akhirnya akan menurunkan 

tingkat underpricing saham (Chishty et.al., 1996). Hal ini berarti kemungkinan 

return yang akan diterima investor juga semakin rendah. Oleh karena itu diduga 

semakin besar prosentase penawaran saham maka semakin kecil initial return dan 

return 7 hari setelah IPO.  

Berikut ini adalah tabel ringkasan definisi operasional variabel keuangan 

dan variabel non keuangan yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini : 

Tabel 2.1 

Ringkasan Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Rumus Skala 

Pengukuran 

1 Current Ratio CR = Aktiva Lancar 

        Hutang Lancar 

Persentase 

2 Debt to Equity Ratio DER = Total Hutang 

              Ekuitas 

 

Kali 

3 Return on Total Assets ROA = EAT 

       Total Aktiva 

Persentase 

4 Total Assets Turnover TATO = Penjualan 

           Total Aktiva 

Kali 

5 Price to Book Value PBV = Harga Saham IPO 

           Nilai Buku Saham 

Kali 

6 Ukuran Perusahaan SIZE = Total aktiva 

perusahaan saat IPO 

Rupiah 

7 Umur Perusahaan AGE = Waktu perusahaan 

mulai didirikan sesuai akte 

sampai perusahaan 

melakukan IPO 

Tahunan 
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8 Prosentase Penawaran 

Saham 

PPS = Prosentase saham 

yang ditawarkan kepada 

publik saat IPO 

Persentase 

9 Initial Return IR = Pt1 – Pt0 x 100% 

               Pt0 

Persentase 

10 Return 7 Hari Setelah 

IPO 

R7hr = Rata-rata nilai 

return selama 7 hari 

setelah IPO 

Persentase 

Sumber : (dalam Jurnal Indah, 2006) 

2.12. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu mengenai analisis pengaruh variabel keuangan 

dan variabel non keuangan terhadap initial return dan return 7 hari setelah 

IPO. Seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 

  Hasil Penelitian Terdahulu 

Judul Penelitian Nama Peneliti Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

The Influence of 

Underwriter and 

Auditor Reputations on 

IPO Under-pricing 

Dominique 

Razafindrambinina 

and Tiffany Kwan 

(2013) 

IPO, ROA, 

total assets, 

turnover, debt 

to equity 

ratio,initial 

return,TATO, 

DER 

ROA, 

current 

ratio, DER, 

TATO, 

tidak 

mempunyai 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

initial 

return 

Determinants of Under-

Pricing of  IPOs 

Regaerding Financial & 

Non-Fianncial Firms in 

Mohammad Khalid 

and Abdul Raheman 

(2009) 

IPO, 

variables 

fiancial, non-

financial 

Variables 

non-

financial 

memberikan 
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Pakistan firms, initial 

return, CAR 

pengaruh 

signifikan 

terhadap 

initial 

return dan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

CAR 

The Factors affecting 

on IPO Return in Thai 

Stock Market 

Vichakorn 

Chiraphadhanakul and 

Kennedy D 

Guanawardana (2005) 

IPO, initial 

return, AGE, 

firm size, 

return on 

total assets 

(ROA), debt 

ratio, return 

Ukuran 

perusahaan, 

PE ratio, 

debt ratio 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

initial 

return 

dalam IPO 

dan umur 

perusahaan, 

ROA tidak 

signifikan 

terhadap 

initial return 

Analisis Pengaruh 

Variabel Keuangan dan 

Non Keuangan terhadap 

Initial Return dan 

Return 7 Hari setelah 

IPO 

Benny kurniawan 

(2006) 

IPO,   current 

ratio, debt To 

equity ratio, 

return on 

equity, total 

asset 

turnover, 

earning per 

share, age, 

size and 

share 

presentation, 

Initial return, 

return setelah 

7 hari 

Variabel 

yang 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

initial 

return yaitu 

ROE, PPS, 

dan total 

assets 

turnover, 

rasio 

aktivitas 

berpengaruh 

signifikan 

positif 

terhadap 

initial 

return, 
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TATO 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

return  

Sumber : Berbagai Jurnal 

2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis 

Informasi keuangan dan  non keuangan memiliki ketentuan yang 

harus dimiliki perusahaan go public. Dengan adanya informasi tersebut 

diharapkan akan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam  

menanamkan modalnya pada perusahaan yang akan go public, sehingga 

perusahaan sebagai emiten di bursa akan mendapatkan return yang 

maksimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Informasi keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

current ratio, debt to equity ratio, return on total assets turnover, dan price 

to book value. Sedangkan informasi non keuangan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan dan prosentase 

penawaran saham. Informasi keuangaan dan non keuangan tersebut sebagai 

variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependen yang 

berupa initial return dan return. Informasi-informasi keuangan dan non 

keuangan diperkirakan memiliki pengaruh terhadap initial return dan return  

7 hari setelah IPO baik secara parsial maupun secara simultan. 

Informasi tersebut sangat penting untuk melihat kondisi nilai 

perusahaan yang telah melakukan IPO dimana dalam rangka pengambilan 
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keputusan investasi, calon investor memerlukan banyak informasi guna 

mempertimbangkan membeli saham yang ditawarkan perusahaan emiten. 

Perusahaan dengan skala usaha yang besar dan tingkat pertumbuhan yang 

tinggi diharapkan akan memberikan tingkat keuntungan yang tinggi, maka 

akan menawarkan saham dengan nilai besar, hal ini sangat mempengaruhi 

nilai return perusahaan karena semakin besar penawaran saham maka 

tingkat ketidakpastiannya akan semakin kecil, yang pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat underpricing saham. Hal ini berarti kemungkinan 

return yang akan diterima investor juga semakin rendah. Sedangkan nilai 

nominal saham yang tinggi relatif menghasilkan nilai prosentase initial 

return yang kecil walaupun secara nominal memiliki nilai yang sama.  

Secara garis besar ada anomali yang terjadi saat IPO saham yaitu 

anomali peningkatan harga saham setelah saham IPO diperdagangkan 

dipasar modal. Anomali tersebut juga dapat ditandai dengan adanya faktor-

faktor informasi yang mempengaruhinya seperti informasi keuangan dan 

non keuangan yang akan mempengaruhi initial return. Fenomena inilah 

yang dikenal dengan underpricing atau positive initial return. Underpricing 

terjadi karena harga IPO yang ditetapkan terlalu rendah, sebab harga yang 

terjadi di pasar sekunder telah mencerminkan harga dalam kondisi 

keseimbangan (full information). 

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilustrasikan kerangka berpikir 

teoritis sebagai berikut : 
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2.14. Pengembangan Hipotesis 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, perumusan masalah, 

landasan teori serta kerangka berpikir maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah :  

 Berdasarkan pada latar belakang di atas, perumusan masalah, 

landasan teori serta kerangka berpikir maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah: 

H1 :  Variabel keuangan yang tinggi akan mempengaruhi initial         

return. 

H2 :    Variabel keuangan yang tinggi akan mempengaruhi return hari 

setelah IPO. 

H3 :  Variabel non keuangan yang tinggi akan mempengaruhi initial 

return. 

H4 :   Variabel non keuangan yang tinggi akan mempengaruhi return 

7 hari setelah IPO. 

Variabel 

Keuangan 

Initial return 

Variabel non 

keuangan 
Return 7 hari 

setelah IPO 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel  

3.1.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian (Suharsimi, 2002:108). 

Populasi mengacu pada perusahaan non Industri Jasa Keuangan dan Perbankan di 

Bursa Efek Indonesia dan mengeluarkan laporan keuangan secara lengkap yang 

telah diaudit oleh akuntan secara kontinyu selama tahun 2008 sampai dengan 

2011. 

3.1.2. Sampel 

Sampel (sample) merupakan bagian dari populasi yang diharapkan dapat 

mewakili populasi penelitian (Kuncoro. 2003:107). Pemilihan sampel dilakukan 

berdasarkan metode Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Suharsimi,2006:139). Adapun tujuan dari 

metode ini untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Beberapa kriteria yang ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan yang telah melakukan IPO yang terdaftar di BEJ dari tahun 

2008 – 2011 diluar   perusahaan dari sektor perbankan dan lembaga 

keuangan sejenis. 

2. Perusahaan  tidak delisting sampai dengan akhir periode pengamatan. 
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3.2. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (dalam Umar. 2002 : 128) variabel di dalam penelitian 

merupakan suatu atribut dari sekelompok objek yang diteliti, mempunyai variasi 

antara satu dan lainnya dalam kelompok tersebut.Variabel dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Rasio likuiditas ( current ratio ) yaitu rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan 

memenuhi kewajiban keuangan yang jatuh tempo. Pengukuran yang 

digunakan dalam variabel ini dengan membandingkan aktiva lancar 

terhadap hutang lancar. 

2. Rasio leverage ( debt to equity ratio ) yaitu kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh 

beberapa modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. 

Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini dengan 

membandingkan total hutang terhadap ekuitas (modal sendiri) 

3. Rasio profitabilitas ( return on total assets) yaitu rasio yang 

menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan beroperasi sehingga 

menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Pengukuran yang 

digunakan dalam variabel ini dengan membandingkan penjualan 

terhadap total aktiva. 

4. Rasio aktivitas ( total assets turnover ) yaitu rasio yang menunjukkan 

kemampuan serta efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva 

yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-aktiva tersebut. 
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Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini dengan 

membandingkan penjualan terhadap total aktiva. 

5. Nilai buku saham ( price to book value ) yaitu rasio yang menunjukkan 

informasi penting suatu perusahaan yang diungkapkan dalam basis per 

saham. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini dengan 

membandingkan harga saham saat penawaran perdana terhadap nilai 

buku saham. 

6. Ukuran perusahaan yaitu sebagai proxy tingkat ketidakpastian saham 

karena perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal 

masyrakat, sehingga informasi mengenai propspek perusahaan 

berskala besar lebih mudah diperoleh investor daripada perusahaan 

yang berskala kecil. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini 

berdasarkan total aktiva perusahaan saat IPO. 

7. Umur perusahaan yaitu sebagai salah satu faktor yang harus 

dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya. Umur 

perusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan 

dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil 

kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Pengukuran yang 

digunakan dalam variabel ini berdasarkan waktu perusahaan mulai 

didirikan sesuai akte sampai perusahaan melakukan IPO. Umur 

perusahaan dihitung dengan skala tahunan. 

8. Presentase penawaran saham yaitu sebagai proxy terhadap faktor 

ketidakpastian return saham yang diterima oleh investor dan calon 
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investor. Pengukuran yang digunakan dalam variabel ini berdasarkan 

presentase saham yang ditawarkan kepada publik ketika perusahaan 

melakukan IPO. 

9. Initial return yaitu selisih antara harga IPO dan harga saat saham 

listing di bursa. Saham yang dipasarkan di Bursa Efek Indonesia 

memiliki satuan nominal yang berbeda sementara aturan perubahan 

pergerakan perdagangan baru disesuaikan berikutnya. Variabel ini 

diukur berdasarkan return harian dengan menggunakan metode 

sederhana (mean adjusted model), yang merupakan selisih antara harga 

saham pada hari pertama penutupan di pasar sekunder dengan harga 

saham pada penawaran perdana dibagi dengan harga saham penawaran 

perdana (Hartono, 2000). 

IR = Pt1 – Pt0 x 100% 

Pt0 ………………………………….. (1) 

Dimana : IR = Initial Return 

Pt0 = Harga saham penawaran perdana 

Pt1 = Harga saham penutupan pada hari pertama di pasar sekunder. 

10. Return yaitu tingkat pengembalian yang dinikmati oleh pemodal atas 

suatu investasi yang dilakukannya. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan mean adjusted model nilai return selama 7 hari setelah 

IPO. Untuk menghitung return mulai hari pertama sampai hari ketujuh 

Return terdiri dari capital gain (loss) dan yield (Jogiyanto, 2000:107).  

Return Total = Capital gain (loss) + yield  
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Capital gain (loss) merupakan selisih dari harga investasi sekarang relatif dengan 

harga periode lalu: 

 Capital gain ( Loss ) =  Pt-Pt-1 

                                                     Pt-1 

Keterangan: 

Pt = Harga saham periode sekarang  

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

Yield merupakan persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi 

periode tertentu dari suatu investasi, dan untuk saham biasa dimana pembayaran 

periodik sebesar Dt rupiah per lembar, maka yield dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

Yield = Dt_ 

                        Pt-1 

Keterangan : 

Dt = Dividen kas yang dibayarkan 

Pt-1=Harga saham periode sebelumnya 

Sehingga return total dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Return total = Pt-Pt-1 _  + Dt_ = Pt-Pt-1+Dt_  

                                Pt-1         Pt-1           Pt-1 

Keterangan: 

Pt = Harga saham sekarang 

Pt-1 = Harga saham periode sebelumnya 

Dt = Dividen kas yang dibayarkan 

 

 

 

 

 



36 

 

 

 

3.3.  Jenis dan Sumber Data Penelitian 

3.3.1. Jenis Data Penelitian 

Jenis data penelitian ini adalah kuantitatif atau sekunder, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

3.3.2. Sumber Data Penelitian 

Data sekunder yang berupa data diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian pada penelitian ini berupa : 

1. Data perusahaan go public yang dapat diperoleh dari www.idx.co.id 

2. Laporan keuangan masing-masing perusahaan non industri jasa keuangan 

dan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode penelitian 2008 – 2011 

yang dipublikasikan. 

3.4.Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Dokumentasi  

Metode dokumentasi, yaitu dengan mengadakan pencatatan dan 

penelaahan terhadap aspek-aspek atau dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan obyek dalam penelitian ini yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

melalui akses internet www.idx.co.id. 

3.4.2. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu mempelajari, memahami, mencermati, dan menelaah 

dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan apa yang  belum ada dalam 
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bentuk jurnal-jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian (Suharsimi, 2006:206). 

3.5.Metode Analisis Data 

3.5.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda (multiple regression analysis) yang digunakan untuk 

mengukur hubungan antara variabel dependen (initial return dan return 7 hari 

setelah IPO) dengan variabel independen (CR, DER, ROA, TATO, PBV, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, dan prosentase penawaran saham) (Gujarati, 1998). 

Untuk menguji hipotesis di atas, digunakan model gambar sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

Gambar Model Persamaan Variabel X dan Variabel Y 
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Dari gambar diatas dapat disimpulkan dengan model persamaan variabel x 

dan variabel y sebagai berikut : 

IR     =     a + b1CR + b2DER + b3ROA + b4TATO + b5PBV + e  (1)  

R7hr =    a + b1CR + b2DER + b3ROA + b4TATO + b5PBV + e (2) 

IR     =     a + b1SIZE + b2AGE + b3PPS + e  (3) 

R7hr   =     a + b1SIZE + b2AGE + b3PPS + e  (4)  

IR = Initial Return  

R7hr = Return 7 hari setelah IPO 

a = Konstanta 

b1–b8 = Koefisien Regresi dari setiap variabel independen 

CR = Current Ratio 

DER = Debt to Equity Ratio 

ROA = Return on Total Assets 

TATO = Total Assets Turnover 

Variabel 

non  

keuangan 

SIZE 

AGE 

PPS 

Initial 

return 

Return 7 

hari 

setelah 

IPO 
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PBV = Price to Book Value 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

AGE = Umur Perusahaan 

PPS = Prosentase Penawaran Saham 

e = Error Term 

3.5.1.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

linear berganda yang digunakan sesuai dengan asumsi klasik. 

3.5.1.2. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan 

dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak (Ghozali,2011:160). Untuk 

mengetahui data yang digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-smirnov. Jika nilai 

:”Kolmogorov-smirnov lebih besar dari α=0,05 maka data normal 

(Ghozali,2005:115). 

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Jika variabel bebas 

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

adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 

nol (0). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model 

regresi adalah sebagai berikut: 



40 

 

 

 

a. Nilai Adjusted R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi 

empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel 

independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b. Pengujian multikolinieritas menggunakan matrik korelasi antar 

variabel bebas untuk melihat besarnya korelasi antar variabel 

independen. Jika korelasi yang terjadi dibawah 0,10, berarti tidak 

terjadi multikolinieritas, sedangkan jika koefisien yang terjadi di atas 

0,10 maka terjadi multikolinieritas dan berarti model regresi yang 

digunakan tidak baik. Pengujian apakah terjadi multikolinieritas atau 

tidak dapat pula dengan melihat nilai tolerance dan VIF, bila nilai 

tolerance diatas 0,1 maka tidak terjadi multikolinieritas dan bila nilai 

VIF dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Ghozali,2011:105). 

3.5.1.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

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

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskadastisitas. 

Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas(Ghozali,2011:139). Adanya heteroskedastisitas dalam regresi 

dapat diketahui dengan menggunakan beberapa cara, salah satunya uji Glesjer, 

jika variabel independen sigmifikan secara statistik mempengaruhi variabel 
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dependen, maka indikasi terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali,2011:143). Jika 

signifikan diatas tingkat kepercayaan 5% maka tidak mengandung adanya 

Heteroskedastisitas. 

3.5.1.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang beruntun sepanjang waktu (time series) berkaitan satu sama 

lainnya (Ghozali, 2011:110). 

3.5.2. Analisis Deskrptif 

Sebelum melakukan uji test statistik sebaiknya dilakukan analisis statistic 

deskriptif dengan memasukkan semua variabel dari semua perusahaan sampel 

untuk mengetahui nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari 

setiap variable. 

3.5.3. Uji Hipotesis 

3.5.3.1. Uji Parsial ( uji t ) 

Uji parsial digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari 

variabel bebasnya. Hipotesis yang digunakan untuk uji parsial adalah sebagai 

berikut: 

Ho : β = 0,  artinya tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

X terhadap variabel terikat Y. Ho : β ≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel bebas X terhadap variabel terikat Y.  
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Kriteria Pengujian dengan SPSS: Apabila nilai signifikansi > 0,05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima. Nilai t-tabel dapat dilihat pada tabel statistik dengan tingkat 

signifikansi nilai degree of freedomnya yang sesuai. 

3.5.3.2. Uji Simultan ( uji F ) 

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara bersama-sama. Uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai F-hitung dengan F - tabelnya. Jika F-hitung lebih 

besar dari F-tabel maka variabel independen berpengaruh signifikan secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika F-hitung lebih kecil 

daripada F-tabel maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan. Nilai F-

tabel dapat dilihat pada tabel F sesuai dengan tingkat signifikansi dan tingkat 

degree of freedom yang sesuai. Sedangkan nilai F-hitung diperoleh dari 

perumusan : 

3.5.3.3.Nilai Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi Adjusted R
2
 adalah di antara nol dan satu. Nilai 

Adjusted R
2

 yang kecil atau di bawah 0,5 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2005). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Dari seluruh emiten yang terdaftar di BEI yang dijadikan sampel adalah 

perusahaan yang bukan dari sektor perbankan dan lembaga keuangan sejenis yang 

listed di BEI pada tahun 2008 – 2011 yang mengeluarkan data keuangan tiap 

tahunnya. Selama periode penelitian tersebut tercatat sebanyak 64 perusahaan 

yang melakukan IPO. (Datar perusahaan selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran) 

Setelah melalui proses pengolahan dengan menggunakan program SPSS, 

maka diperoleh statistik deskriptif variabel perusahaan sampel yang menjadi 

objek dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada tabel 4.1. di bawah ini : 

 

Tabel 4.1  Statistik Deskriptif Variabel Perusahaan 

No Variabel N Minimum Maximum Mean 
Standar 

Deviasi 

1. CR ( % ) 64 13,28 919,75 235,604 192,479 

2. DER ( X ) 64    0,03     6,53     1,035     1,252 

3. ROA ( % ) 64 -21,55    35,37     7,651     9,229 

4. TATO ( X ) 64      0,01      3,60      0,744       0,704 

5. PBV ( X ) 64     0,38     10,79     2,250     2,017 

6. SIZE ( Rp ) 64      14,294 25510,399  3492,516    5440,144 

7. 
AGE 

(tahun) 
64     1,00     90,40  16,928   15,589 

8. PPS ( % ) 64      0,91     69,32  26,514   13,355 

9. IR ( % ) 64 -22,14     41,18  11,440   16,514 

10. R7hr ( % ) 64   -4,91     16,81      0,579     3,881 

Sumber : Data Penelitian diolah, 2013 
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Dengan melihat tabel 4.1. di atas, dapat diketahui bahwa nilai CR 

minimum sampel penelitian sebesar 13,28% pada perusahaan Kertas Basuki 

Rachmat Indonesia Tbk (KBRI) yang berarti perusahaan mempunyai aktiva lancar  

yang lebih kecil dibandingkan dengan hutang lancarnya, hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat keamanan (margin of safety) kreditor jangka pendek atau 

kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut rendah. Suatu 

perusahaan yang mempunyai rasio cepat 100% dianggap kurang baik tingkat 

likuiditasnya. Sedangkan nilai CR maksimal sebesar 919,75% pada perusahaan 

Katarina Utama Tbk (RINA) yang berarti perusahaan mempunyai aktiva lancar 

yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya, hal ini 

menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang tersebut sangat 

tinggi. Tetapi perusahaan dengan CR yang tinggi belum tentu menjamin 

dibayarnya hutang perusahaan yang sudah jatuh tempo, karena proporsi atau 

distribusi dari aktiva lancar yang tidak menguntungkan, misalnya jumlah 

persediaan yang relatif tinggi dibandingkan taksiran tingkat penjualan yang akan 

datang sehingga tingkat perputaran persediaan rendah dan menunjukkan adanya 

over investment dalam persediaan tersebut atau adanya saldo pitang yang besar 

mungkin sulit untuk ditagih. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan 

nilai CR sebesar 235,604 yang berarti perusahaan yang melakukan IPO 

mempunyai aktiva lancar yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hutang 

lancarnya yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang 

tersebut tinggi. 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai DER minimum sampel penelitian 

sebesar 0,03 kali pada perusahaan Benakat Petroleum Energy Tbk (BIPI) yang 

berarti perusahaan mampu dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang 

ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar 

hutang, kecilnya nilai DER ini menandakan struktur permodalan usaha lebih 

sedikit memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas. Sedangkan nilai 

DER maksimal sebesar 6,53 kali pada perusahan PP (Persero) Tbk (PTPP) yang 

berarti perusahaan yang berarti perusahaan cukup mampu dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang, nilai DER ini menandakan struktur 

permodalan usaha lebih cukup banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif 

terhadap ekuitas dan ini menunjukkan ke arah ketidak mampuan perusahaan 

dalam seluruh kewajibannya, karena batasan nilai maksimal DER yang ditentukan 

adalah 10 kali ekuitas. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan nilai 

DER sebesar 1,035 yang berarti perusahaan memiliki total hutang hampir sama 

dengan ekuitasnya sehingga dapat dikatakan perusahaan mampu dalam memenuhi 

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang 

digunakan untuk membayar hutang. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai ROA minimum sampel penelitian 

sebesar -21,55% pada perusahaan Gunawan Dianjaya Steel Tbk (DGST) yang 

berarti perusahaan  ini tidak efektif dalam beroperasi untuk menghasilkan 

keuntungan atau laba bagi perusahaan, karena batasan minimal ROA adalah 

1,25%. Sedangkan nilai ROA maksimal sebesar 35,37% pada perusahaan Harum 
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Energy Tbk (HRUM) berarti perusahaan ini sangat efektif dalam beroperasi untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan, karena batasan minimal 

ROA adalah 1,25%. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan nilai 

ROA sebesar 7,651% dan lebih besar dari 1,25% yang berarti perusahan secara 

keseluruhan termasuk efektif dalam beroperasi untuk menghasilkan keuntungan 

atau laba bagi perusahaan. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai TATO minimum sampel penelitian 

sebesar 0,01 kali pada perusahaan Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) yang 

berarti perusahaan ini kurang efisien dalam memanfaatkan aktiva yang 

dimilikinya, karena TATO merupakan kemampuan serta efisiensi perusahaan 

dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau perputaran dari aktiva-

aktivanya. Sedangkan nilai TATO maksimal sebesar 3,60 kali pada perusahan 

Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) berarti perusahaan ini mampu melakukan 

efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang dimilikinya atau 

perputaran dari aktiva-aktivanya, karena perusahaan merupakan industri ritel 

cenderung memiliki rasio perputaran yang sangat tinggi terutama karena harganya 

yang tinggi,pada keadaan ini kemungkinan investor mendapatkan return akan 

semakin rendah. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan nilai TATO 

sebesar 0,744 kali yang berarti perusahaan mempunyai penjualan yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan total aktivanya atau TATO kurang dari 1 kali 

sehingga perusahaan masih kurang dapat memanfaatkan aktiva yang dimilikinya 

atau perputaran dari aktiva-aktivanya. 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai PBV minimum sampel penelitian 

sebesar 0,38 kali pada perusahaan Kokoh Inti Arebama Tbk (KOIN) yang berarti 

perusahaan ini kurang mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap 

jumlah modal yang diinvestasikan. Sedangkan nilai PBV maksimal sebesar 10,79 

kali pada Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) berarti perusahaan ini mampu 

mampu menciptakan nilai perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan, sehingga semakin tinggi rasio PBV menunjukkan semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham dengan nilai PBV lebih dari 

2,5 kali. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan nilai PBV sebesar 

2,250 kali yang berarti perusahaan masih belum mampu menciptakan nilai 

perusahaan relatif terhadap jumlah modal yang diinvestasikan karena nilai PBV 

nya kurang dari 2,5 kali. 

Penentuan ukuran perusahaan pada penelitian ini berdasarkan total asset 

perusahaan. Dalam menentukan perusahaan besar dan kecil adalah dengan 

merangking dari yang terbesar ke yang terkecil berdasarkan total asetnya, dari 

hasil tersebut dibagi dua, setengah atas menjadi perusahaan besar dan setengah 

bawah menjadi perusahaan kecil. Hasil penelitian menunjukkan nilai SIZE 

minimum sampel penelitian sebesar sebesar 14,294 (dalam milyar rupiah) pada 

perusahaan Golden Retailindo Tbk (GOLD) berada pada kelompok bawah 

sehingga perusahaan ini merupakan perusahaan kecil  dan sedangkan nilai SIZE 

maksimal sebesar  25510,399 (dalam milyar rupiah) pada perusahaan Salim 

Ivomas Pratama Tbk (SIMP) berada pada kelompok atas sehingga perusahaan ini 

termasuk dalam perusahaan besar. Secara keseluruhan sampel penelitian 
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menunjukkan nilai SIZE sebesar 3492,516 menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melakukan IPO dalah merupakan perusahaan besar. 

Hasil penelitian menunjukkan AGE (umur perusahaan) minimum sampel 

penelitian adalah 1 tahun yaitu perusahaan Atlas Resources Tbk (ARII) yang 

diririkan pada tanggal 26 Januari 2007 dan mulai beroperasi secara komersial 

pada Maret 2007. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha 

Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan batubara, transportasi 

pertambangan dan batubara, dan kegiatan penunjang operasi penambangan 

batubara lainnya seperti penyewaan peralatan dan kendaraan Sedangkan nilai 

AGE (umur perusahaan) maksimal yaitu 92,74 tahun perusahaan Jaya Agra 

Wattie Tbk (JAWA) yaitu suatu perusahaan yang didirikan dengan nama Handel 

Maatschappij J.A. Wattie and Company Limited tanggal 20 Januari 1921 dan 

mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 20 Januari 1921. JAWA 

berdomisili di Jakarta dengan kantor beralamat di Wisma BSG Lt. 8, Jl Abdul 

Muis No. 40, Jakarta 10160. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan JAWA meliputi bidang pembangunan, perdagangan, 

perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, percetakan, perbengkelan 

dan jasa. Saat ini kegiatan utama JAWA adalah bertindak sebagai manajer umum 

dari entitas anak untuk mengatur dan mengendalikan produksi dan penjualan hasil 

perkebunan karet, kopi, teh, kakao, kelapa sawit dan produk-produk perkebunan 

lainnya. Secara keseluruhan sampel penelitian menunjukkan AGE (umur 

perusahaan) sebesar 16,928 tahun, yang berarti perusahaan mampu bertahan dan 
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menjadi bukti mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada 

dalam perekonomian di Indonesia.  

Hasil penelitian menunjukkan nilai persentase penawaran saham (PPS) 

minimum sampel penelitian sebesar 0,91% pada perusahaan Kokoh Inti Arebama 

Tbk (KOIN) yang berarti perusahaan ini hanya melepas sedikit sahamnya ke 

publik.  Sedangkan nilai PPS maksimal sebesar 69,32% pada perusahaan Atlas 

Resources Tbk (ARII) yang berarti perusahaan ini melepas sebagian besar 

sahamnya karena lebih dari 50% kepada publik. Secara keseluruhan sampel 

penelitian menunjukkan nilai PPS sebesar 26,541% yang berarti perusahaan 

melepas sahamnya ke publik kurang dari 50% sehingga kepemilikan mutlak 

masih berada pada pendiri perusahaan dan bukan pada publik. 

Hasil penelitian menunjukkan nilai Initial Return minimum sampel 

penelitian sebesar -22,14% pada perusahaan Gunawan Dianjaya Steel Tbk 

(GDST) yang berarti perusahaan ini terjadi kerugian pada pemegang saham 

karena selisih harga saham yang dibeli di pasar perdana lebih besar dengan harga 

jual saham yang bersangkutan di pasar sekunder. Sedangkan nilai Initial Return 

maksimal sebesar 41,18% pada perusahaan Destinasi Tirta Nusantara Tbk (PDES) 

berarti perusahaan ini terjadi keuntungan pemegang saham karena selisih harga 

saham yang dibeli di pasar perdana lebih besar dengan harga jual saham yang 

bersangkutan di pasar sekunder. Secara keseluruhan sampel penelitian 

menunjukkan nilai Initial Return sebesar 11,40% yang berarti terjadi keuntungan 

pemegang saham karena selisih harga saham yang dibeli di pasar perdana lebih 

besar dengan harga jual saham yang bersangkutan di pasar sekunder. 
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Hasil penelitian menunjukkan nilai Return 7 Hari Setelah IPO minimum 

sampel penelitian sebesar -4,91% pada perusahaan Kokoh Inti Arebama Tbk 

(KOIN) yang berarti perusahaan ini terjadi kerugian pada pemegang saham karena 

selisih harga saham yang dibeli di pasar perdana lebih besar dengan harga jual 

saham yang bersangkutan di pasar sekunder sampai dengan 7 hari setelah IPO. 

Sedangkan nilai Return 7 Hari Setelah IPO maksimal sebesar 16,81% pada 

perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSA) berarti perusahaan ini terjadi 

keuntungan pemegang saham karena selisih harga saham yang dibeli di pasar 

perdana lebih besar dengan harga jual saham yang bersangkutan di pasar sekunder 

sampai dengan 7 hari setelah IPO. Secara keseluruhan sampel penelitian 

menunjukkan nilai Return 7 Hari Setelah IPO sebesar 0,579% yang berarti terjadi 

keuntungan pemegang saham karena selisih harga saham yang dibeli di pasar 

perdana lebih besar dengan harga jual saham yang bersangkutan di pasar sekunder 

sampai dengan 7 hari setelah IPO. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1.  Analisis Hasil Regresi Variabel Keuangan terhadap Initial Return  

4.2.1.1 Pengujian Asumsi Klasik 1 

a. Uji Normalitas 1 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov dan 

hasilnya sebagai berikut : 
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Dependent Variable: IR

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Tabel 4.2 Uji Normalitas 1 

 

Gambar  4.1. Uji Normalitas 1 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.2. di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

variabel keuangan terhadap initial return sebesar 0,338. Hal ini artinya bahwa 

nilai signifikan initial return lebih besar dari 0,05 atau 0,338 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai residual regresi variabel keuangan terhadap initial 

return telah terdistribusi secara normal. Demikian pula dengan grafik normal 

probability plot pada intial return terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

16,00409299

,118

,118

-,081

,942

,338

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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b. Uji Multikolinearitas 1 

Menurut Ghozali (2011:105) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen 

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Hasil 

pengujian dapat dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas 1 

 

Berdasarkan tabel 4.3. di atas hasil perhitungan intial return memiliki nilai 

tolerance CR sebesar 0,791 > 0,10 ; DER sebesar 0,696 > 0,10 ; ROA sebesar 

0,792 > 0,10 ; TATO sebesar 0,881 > 0,10 dan PBV sebesar 0,750 > 0,10 yang 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang 

dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya 

lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflaction Factor (VIF) initial 

return juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi 1. 

Coefficientsa

,791 1,264

,696 1,436

,792 1,262

,881 1,135

,750 1,333

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: IRa. 
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Dependent Variable: IR

Scatterplot

c. Uji Heteroskedastisitas 1 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau  tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali,2011:139). Hasil pengujian dapat dilihat dari tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas 1 

 

Gambar 4.2. Uji Heteroskedastisitas 1 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

17,978 3,093 5,812 ,000

-,004 ,007 -,082 -,592 ,556

-1,454 1,145 -,188 -1,269 ,209

-,258 ,146 -,247 -1,772 ,082

-,813 1,810 -,059 -,449 ,655

-,113 ,685 -,024 -,166 ,869

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS1a. 
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Berdasarkan Tabel 4.4. tersebut nilai variabel bebas terhadap nilai Absolut 

Unstandardized Residu pada variabel initial return  dengan nilai signifikan di 

pada variabel CR sebesar 0,556 > 0,05 ; DER sebesar 0,209 > 0,05 ; ROA sebesar 

0,082 > 0,05 ; TATO sebesar 0,655 > 0,05 dan PBV sebesar 0,869 > 0,05 

Keseluruhan variabel bebas (independen) memiliki nilai signifikansi lebih besar 

dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian pula dengan grafik 

scatterplot initial return yang menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, dimana 

titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

d. Uji Autokolerasi 1 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Uji Durbin-

Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order 

autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model 

regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Pengujian 

autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson. Jika nilai DW 

berada diantara du dan 4-du maka menunjukkan tidak adanya masalah 

autokorelasi dalam model regresi (Ghozali,2011:110). 

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 1 

 

Model Summaryb

,247a ,061 -,020 16,67967 1,834

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Berdasarkan hasil tabel 4.5. di atas, dari variabel keuangan terhadap initial 

return memperoleh nilai DW sebesar 1,834 lebih besar dari batas atas (du) 1,77 

dan kurang dari 4 – 1,77 = 2,23 (4-du). Hasil tersebut berarti menunjukkan bahwa 

model regresi ini tidak mempunyai masalah autokorelasi dan kurang dari korelasi. 

4.2.1.2 Pengujian Hipotesis 1 

Pengujian hipotesis merupakan pembuktian yang berguna mencari 

kebenaran. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel keuangan terhadap initial return. Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji Parsial (Uji-t statistik) 

 Hasil pengujian hipotesis (uji-t-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen CR, DER, ROA, TATO dan PBV terhadap initial 

return dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.6 Uji t Pengaruh Variabel Keuangan terhadap Initial Return 

 

Dari hasil analisis regresi yang tampak pada tabel 4.6. di atas dapat dilihat 

bahwa dengan menggunakan alpha 0,05 maka menghasilkan nilai pada initial 

return dengan variabel CR memiliki tingkat signifikan sebesar  0,934; DER 

Coefficientsa

11,809 5,433 2,174 ,034

,001 ,012 ,012 ,083 ,934

,335 2,012 ,025 ,166 ,868

,020 ,256 ,011 ,076 ,939

-4,821 3,179 -,206 -1,517 ,135

1,104 1,203 ,135 ,917 ,363

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: IRa. 
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memiliki tingkat signifikan sebesar 0,868; ROA memiliki tingkat signifikan 

sebesar 0,939; TATO memiliki tingkat signifikan sebesar 0,135; PBV memiliki 

tingkat signifikan  sebesar 0,363. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelima 

variabel keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return karena 

nilai tingkat signifikan lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

b. Uji Simultan (Uji-F Statistik) 

Uji F statistik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

signifikan semua variabel independen (bebas) yang meliputi variabel keuangan 

secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (terikat) yaitu 

initial return. Hasil pengujian hipotesis (uji-F-statistik) analisis regresi berganda 

antara variabel-variabel independen CR, DER, ROA, TATO dan PBV terhadap 

initial return dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.7 Uji F Pengaruh Variabel Keuangan terhadap Initial Return 

 
 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai F hitung pengaruh variabel 

keuangan terhadap initial return sebesar 0,751 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,588 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kerja (Ha1) “Ada pengaruh 

yang signifikan CR, DER, ROA, TATO dan PBV secara simultan terhadap initial 

ANOVAb

1045,225 5 209,045 ,751 ,588a

16136,253 58 278,211

17181,477 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 
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return pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, 

ditolak. 

4.2.1.3 Koefisien Determinasi 1 

Koefisien determinasi adjusted R
2
 pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali. 

2011:97). Koefisien variabel keuangan terhadap initial return dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Koefisien Determinasi Variabel Keuangan terhadap Initial 

Return 

 

Hasil koefisien determinasi sebesar -0,020 menunjukkan bahwa variabel 

keuangan yang terdiri dari CR, DER, ROA, TATO dan PBV secara simultan 

hanya berpengaruh terhadap initial return pada perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 2%, karena pengaruhnya sangat kecil 

dapat dikatakan bahwa varibel keuangan tidak berpengaruh terhadap initial 

return. 

 

 

 

 

 

Model Summaryb

,247a ,061 -,020 16,67967

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Dependent Variable: R7hr

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

4.2.2.  Analisis Hasil Regresi Variabel Keuangan terhadap Return 7 Hari 

Setelah IPO 

4.2.2.1 Pengujian Asumsi Klasik 2 

a. Uji Normalitas 2 

Pengujian normalitas hasil regresi variabel keuangan terhadap return 7 

hari setelah IPO dengan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Uji Normalitas 2 

 

 

Gambar  4.3. Uji Normalitas 2 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

3,50912032

,167

,167

-,114

1,336

,056

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
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Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan Tabel 4.9. di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

variabel keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO sebesar 0,056. Hal ini 

artinya bahwa nilai signifikan return 7 hari setelah IPO lebih besar dari 0,05 atau 

0,056 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual regresi variabel keuangan 

terhadap return 7 hari setelah IPO terdistribusi secara normal. Demikian pula 

dengan grafik normal probability plot pada return 7 hari setelah IPO terlihat titik-

titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal.  

b. Uji Multikolinearitas 2 

Hasil pengujian multikolineaitas hasil regresi variabel keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.10 Uji Multikolinearitas 2 

 

Berdasarkan tabel 4.10. di atas hasil perhitungan regresi variabel keuangan 

terhadap return 7 hari setelah IPO  memiliki nilai tolerance pada CR sebesar 

0,791 > 0,10 ; DER sebesar 0,696 > 0,10 ; ROA sebesar 0,792 > 0,10 ; TATO 

sebesar 0,881 > 0,10 dan PBV sebesar 0,750 > 0,10 yang menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil 

Coefficientsa

,791 1,264

,696 1,436

,792 1,262

,881 1,135

,750 1,333

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: R7hra. 
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Dependent Variable: R7hr

Scatterplot

perhitungan nilai Variance Inflaction Factor (VIF) initial return juga 

menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki 

nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas 

antar variabel independen dalam model regresi 2. 

c. Uji Heteroskedastisitas 2 

Hasil pengujian heteroskedastisitas regresi variabel keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.11 Uji Heteroskedastisitas 2 

 

Gambar 4.4. Uji Heteroskedastisitas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

2,234 ,851 2,627 ,011

-,002 ,002 -,118 -,824 ,413

-,190 ,315 -,092 -,604 ,548

-,018 ,040 -,063 -,437 ,664

,172 ,498 ,047 ,345 ,731

,311 ,188 ,243 1,654 ,104

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS2a. 
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Berdasarkan Tabel 4.11. tersebut nilai variabel bebas terhadap nilai 

Absolut Unstandardized Residu pada variabel return 7 hari setelah IPO dengan 

nilai signifikan di pada variabel CR sebesar 0,413 > 0,05 ; DER sebesar 0,548 > 

0,05 ; ROA sebesar 0,664 > 0,05 ; TATO sebesar 0,731 > 0,05 dan PBV sebesar 

0,104 > 0,05 Keseluruhan variabel bebas (independen) memiliki nilai signifikansi 

lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian pula dengan 

grafik scatterplot return 7 hari setelah IPO yang menunjukkan tidak adanya pola 

yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu 

Y. 

d. Uji Autokolerasi 2 

Pengujian autokorelasi hasil regresi variabel keuangan terhadap return 7 

hari setelah IPO dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Uji Autokorelasi 2 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.12. di atas, dari variabel keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO memperoleh nilai DW sebesar 1,797 lebih besar dari 

batas atas (du) 1,77 dan kurang dari 4 – 1,77 = 2,23 (4-du). Hasil tersebut berarti 

menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mempunyai masalah autokorelasi dan 

kurang dari korelasi. 

 

Model Summaryb

,427a ,182 ,112 3,65725 1,797

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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4.2.2.2 Pengujian Hipotesis 2 

Pengujian hipotesis merupakan pembuktian yang berguna mencari 

kebenaran. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel keuangan terhadap initial return. Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji Parsial (Uji-t statistik) 

 Hasil pengujian hipotesis (uji-t-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen CR, DER, ROA, TATO dan PBV terhadap return 7 

hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.13  Uji t Pengaruh Variabel Keuangan terhadap Return 7 Hari 

Setelah IPO 

 

Dari hasil analisis regresi yang tampak pada tabel 4.12. di atas dapat 

dilihat bahwa dengan menggunakan alpha 0,05 maka menghasilkan nilai pada 

return 7 hari setelah IPO dengan variabel CR memiliki tingkat signifikan sebesar  

0,889; DER memiliki tingkat signifikan sebesar 0,544; ROA memiliki tingkat 

signifikan sebesar 0,217; TATO memiliki tingkat signifikan sebesar 0,093; PBV 

memiliki tingkat signifikan  sebesar 0,007. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

hanya satu variabel keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap return 7 hari 

Coefficientsa

,526 1,191 ,442 ,660

,000 ,003 ,019 ,140 ,889

-,269 ,441 -,087 -,611 ,544

-,070 ,056 -,166 -1,248 ,217

-1,190 ,697 -,216 -1,707 ,093

,740 ,264 ,385 2,805 ,007

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: R7hra. 
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setelah IPO karena nilai tingkat signifikan lebih kecl dari nilai alpha 0,05 yaitu 

oada variabel PBV, sedangkan variabel yang lainnya menunjukkan tidak adanya 

pengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO. 

b. Uji Simultan (Uji-F Statistik) 

Hasil pengujian hipotesis (uji-F-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen CR, DER, ROA, TATO dan PBV terhadap return 7 

hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.14  Uji F Pengaruh Variabel Keuangan terhadap Return 7 Hari 

Setelah IPO 

 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai F hitung pengaruh variabel 

keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO sebesar 2,586 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kerja 

(Ha2) “Ada pengaruh yang signifikan CR, DER, ROA, TATO dan PBV secara 

simultan terhadap return 7 hari setelah IPO pada perusahaan non keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, diterima. 

4.2.2.3 Koefisien Determinasi 2 

Koefisien variabel keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO dapat 

dilihat pada tabel sebagai berikut: 

 

ANOVAb

172,927 5 34,585 2,586 ,035a

775,777 58 13,375

948,704 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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Tabel 4.15 Koefisien Determinasi Variabel Non Keuangan 

terhadap Initial Return 

 

Hasil koefisien determinasi sebesar 0,112 menunjukkan bahwa variabel 

keuangan yang terdiri dari CR, DER, ROA, TATO dan PBV secara simultan 

berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO pada perusahaan non keuangan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebesar 11,2%, hal ini menunjukkan 

bahwa varibel keuangan cukup berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO, 

sedangkan sisanya sebesar 88,8% dipengaruh dioleh variabel lain selain CR, 

DER, ROA, TATO dan PBV. 

 

4.2.3.  Analisis Hasil Regresi Variabel Non Keuangan terhadap Initial Return  

4.2.3.1 Pengujian Asumsi Klasik 3 

a. Uji Normalitas 3 

Pengujian normalitas hasil regresi variabel non keuangan terhadap initial 

return dengan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya sebagai berikut : 

 

 

 

 

Model Summaryb

,427a ,182 ,112 3,65725

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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Tabel 4.16 Uji Normalitas 3 

 

Gambar  4.5. Uji Normalitas 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.16. di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

variabel non keuangan terhadap initial return sebesar 0,416. Hal ini artinya bahwa 

nilai signifikan initial return lebih besar dari 0,05 atau 0,416 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai residual regresi variabel non keuangan terhadap initial 

return telah terdistribusi secara normal. Demikian pula dengan grafik normal 

probability plot pada intial return terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

15,90705903

,110

,110

-,074

,883

,416

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_3

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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b. Uji Multikolinearitas 3 

Hasil pengujian multikolinearitas hasil regresi variabel non keuangan 

terhadap initial return dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.17 Uji Multikolinearitas 3 

 

Berdasarkan tabel 4.17. di atas hasil perhitungan intial return memiliki 

nilai tolerance SIZE sebesar 0,995 > 0,10 ; AGE sebesar 0,994 > 0,10 ; dan PPS 

sebesar 0,995 > 0,10 yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai 

Variance Inflaction Factor (VIF) initial return juga menunjukkan hal yang sama 

tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen 

dalam model regresi 3. 

c. Uji Heteroskedastisitas 3 

Hasil pengujian heteroskedastisitas regresi variabel non keuangan terhadap 

initial return dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

 

 

 

 

Coefficientsa

,995 1,005

,994 1,006

,995 1,005

SIZE

AGE

PPS

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: IRa. 
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Tabel 4.18 Uji Heteroskedastisitas 3 

 

Gambar 4.6. Uji Heteroskedastisitas 3 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.18. tersebut nilai variabel bebas terhadap nilai 

Absolut Unstandardized Residu pada variabel initial return  dengan nilai 

signifikan di pada variabel SIZE sebesar 0,169 > 0,05 ; AGE sebesar 0,232 > 0,05 

; dan PPS sebesar 0,923 > 0,05. Keseluruhan variabel bebas (independen) 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Demikian pula dengan grafik scatterplot initial return yang 

menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

Coefficientsa

12,120 3,234 3,747 ,000

,000 ,000 -,176 -1,394 ,169

,096 ,080 ,152 1,207 ,232

-,009 ,093 -,012 -,097 ,923

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS3a. 
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d. Uji Autokolerasi 3 

Pengujian autokorelasi hasil regresi variabel non keuangan terhadap initial 

return dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.19 Uji Autokorelasi 3 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.19. di atas, dari variabel non keuangan terhadap 

initial return memperoleh nilai DW sebesar 1,926 lebih besar dari batas atas (du) 

1,70 dan kurang dari 4 – 1,70 = 2,30 (4-du). Hasil tersebut berarti menunjukkan 

bahwa model regresi ini tidak mempunyai masalah autokorelasi dan kurang dari 

korelasi. 

4.2.3.2 Pengujian Hipotesis 3 

Pengujian hipotesis merupakan pembuktian yang berguna mencari 

kebenaran. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel non keuangan terhadap initial return. Dalam 

penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Uji Parsial (Uji-t statistik) 

 Hasil pengujian hipotesis (uji-t-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen SIZE, AGE dan PPS terhadap initial return dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

 

Model Summaryb

,269a ,072 ,026 16,29989 1,926

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Tabel 4.20 Uji t Pengaruh Variabel Non Keuangan terhadap Initial Return 

 

Dari hasil analisis regresi yang tampak pada tabel 4.18. di atas dapat 

dilihat bahwa dengan menggunakan alpha 0,05 maka menghasilkan nilai pada 

initial return dengan variabel SIZE memiliki tingkat signifikan sebesar  0,632; 

AGE memiliki tingkat signifikan sebesar 0,095; PPS memiliki tingkat signifikan 

sebesar 0,283. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel non keuangan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return karena nilai tingkat signifikan 

lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

b. Uji Simultan (Uji-F Statistik) 

Hasil pengujian hipotesis (uji-F-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen SIZE, AGE dan PPS terhadap initial return dapat 

dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.21 Uji F Pengaruh Variabel Non Keuangan terhadap Initial Return 

 

Coefficientsa

11,448 5,366 2,134 ,037

,000 ,000 -,060 -,481 ,632

-,224 ,132 -,212 -1,697 ,095

,167 ,154 ,135 1,082 ,283

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: IRa. 

ANOVAb

1240,302 3 413,434 1,556 ,209a

15941,175 60 265,686

17181,477 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai F hitung pengaruh variabel 

non keuangan terhadap initial return sebesar 1,556 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,209 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kerja (Ha1) “Ada 

pengaruh yang signifikan SIZE, AGE dan PPS secara simultan terhadap initial 

return pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, 

ditolak. 

4.2.3.3 Koefisien Determinasi 3 

Koefisien variabel non keuangan terhadap initial return dapat dilihat pada 

tabel di sebagai berikut : 

Tabel 4.22 Koefisien Determinasi Variabel Non Keuangan terhadap Initial 

Return 

 

Hasil koefisien determinasi sebesar 0,026 menunjukkan bahwa variabel 

non keuangan yang terdiri dari SIZE, AGE dan PPS secara simultan hanya 

berpengaruh terhadap initial return pada perusahaan non keuangan yang  terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebesar 2,6%, karena pengaruhnya sangat kecil  dapat 

dikatakan bahwa varibel non keuangan tidak berpengaruh terhadap initial return. 

 

 

 

Model Summaryb

,269a ,072 ,026 16,29989

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 
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4.2.4.  Analisis Hasil Regresi Variabel Non Keuangan terhadap Return 7 

Hari Setelah IPO 

4.2.4.1 Pengujian Asumsi Klasik 4 

a. Uji Normalitas 4 

Pengujian normalitas hasil regresi variabel non keuangan terhadap return 

7 hari setelah IPO dengan Kolmogorov-Smirnov dan hasilnya sebagai berikut : 

 

Tabel 4.23 Uji Normalitas 4 

 

Gambar  4.7. Uji Normalitas 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64
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Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Berdasarkan Tabel 4.23. di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi 

variabel non keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO sebesar 0,110. Hal ini 

artinya bahwa nilai signifikan return 7 hari setelah IPO lebih besar dari 0,05 atau 

0,110 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai residual regresi variabel non 

keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO terdistribusi secara normal. Demikian 

pula dengan grafik normal probability plot pada return 7 hari setelah IPO terlihat 

titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah 

garis diagonal.  

b. Uji Multikolinearitas 4 

Hasil pengujian multikolineaitas hasil regresi variabel non keuangan 

terhadap return 7 hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.24 Uji Multikolinearitas 4 

 

Berdasarkan tabel 4.24. di atas hasil perhitungan regresi variabel non 

keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO  memiliki nilai tolerance pada SIZE 

sebesar 0,995 > 0,10 ; AGE sebesar 0,994 > 0,10 ; dan PPD sebesar 0,995 > 0,10 

yang menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang 

nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai Variance Inflaction Factor (VIF) 

initial return juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen 

Coefficientsa

,995 1,005

,994 1,006

,995 1,005

SIZE

AGE

PPS

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: R7hra. 
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yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi 4. 

c. Uji Heteroskedastisitas 4 

Hasil pengujian heteroskedastisitas regresi variabel non keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.25 Uji Heteroskedastisitas 4 

 

Gambar 4.8. Uji Heteroskedastisitas 4 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.25. tersebut nilai variabel bebas terhadap nilai 

Absolut Unstandardized Residu pada variabel return 7 hari setelah IPO dengan 

nilai signifikan di pada variabel SIZE sebesar 0,277 > 0,05 ; AGE sebesar 0,349 > 

0,05  dan PPS sebesar 0,104 > 0,05. Keseluruhan variabel bebas (independen) 

memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

Coefficientsa

2,051 ,880 2,330 ,023

-6,8E-005 ,000 -,136 -1,097 ,277

-,020 ,022 -,117 -,944 ,349

,042 ,025 ,205 1,650 ,104

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS4a. 
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heteroskedastisitas. Demikian pula dengan grafik scatterplot return 7 hari setelah 

IPO yang menunjukkan tidak adanya pola yang jelas, dimana titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

d. Uji Autokolerasi 4 

Pengujian autokorelasi hasil regresi variabel non keuangan terhadap return 

7 hari setelah IPO dapat dilihat pada Tabel di bawah ini : 

Tabel 4.26 Uji Autokorelasi 4 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.26. di atas, dari variabel non keuangan terhadap 

return 7 hari setelah IPO memperoleh nilai DW sebesar 1,910 lebih besar dari 

batas atas (du) 1,70 dan kurang dari 4 – 1,70 = 2,30 (4-du). Hasil tersebut berarti 

menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mempunyai masalah autokorelasi dan 

kurang dari korelasi. 

4.2.4.2 Pengujian Hipotesis 4 

Pengujian hipotesis merupakan pembuktian yang berguna mencari 

kebenaran. Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang 

berkaitan dengan pengaruh variabel non keuangan terhadap return 7 hari setelah 

IPO. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

Model Summaryb

,247a ,061 ,014 3,85338 1,910

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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a. Uji Parsial (Uji-t statistik)  

 Hasil pengujian hipotesis (uji-t-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen SIZE, AGE dan PPS terhadap return 7 hari setelah 

IPO dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

Tabel 4.27  Uji t Pengaruh Variabel Non Keuangan terhadap Return 7 Hari 

Setelah IPO 

 
Dari hasil analisis regresi yang tampak pada tabel 4.27. di atas dapat 

dilihat bahwa dengan menggunakan alpha 0,05 maka menghasilkan nilai pada 

return 7 hari setelah IPO dengan variabel SIZE memiliki tingkat signifikan 

sebesar  0,686; AGE memiliki tingkat signifikan sebesar 0,377; PPS memiliki 

tingkat signifikan sebesar 0,109. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketiga variabel 

non keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap return 7 hari setelah IPO 

karena nilai tingkat signifikan lebih besar dari nilai alpha 0,05. 

b. Uji Simultan (Uji-F Statistik) 

Hasil pengujian hipotesis (uji-F-statistik) analisis regresi berganda antara 

variabel-variabel independen SIZE, AGE dan PPS terhadap return 7 hari setelah 

IPO dapat dilihat dari tabel sebagai berikut : 

 

 

Coefficientsa

-,395 1,269 -,311 ,757

-3,6E-005 ,000 -,051 -,406 ,686

-,028 ,031 -,112 -,889 ,377

,059 ,036 ,204 1,626 ,109

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: R7hra. 
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Tabel 4.28  Uji F Pengaruh Variabel Non Keuangan terhadap Return 7 Hari 

Setelah IPO 

 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut nilai F hitung pengaruh variabel 

non keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO sebesar 1,297 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,284 lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis kerja 

(Ha4) “Ada pengaruh yang signifikan SIZE, AGE dan PPS secara simultan 

terhadap return 7 hari setelah IPO pada perusahaan non keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia”, ditolak. 

 

4.2.4.3 Koefisien Determinasi 4 

Koefisien variabel non keuangan terhadap return 7 hari setelah IPO dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.29 Koefisien Determinasi Variabel Non Keuangan terhadap Return 

7 Hari Setelah IPO 

 

Hasil koefisien determinasi sebesar 0,014 menunjukkan bahwa variabel 

non keuangan yang terdiri dari SIZE, AGE dan PPS secara simultan hanya 

ANOVAb

57,794 3 19,265 1,297 ,284a

890,910 60 14,849

948,704 63

Regression

Residual

Total

Model

1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 

Model Summaryb

,247a ,061 ,014 3,85338

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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berpengaruh terhadap initial return pada perusahaan non keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia sebesar 1,4%, karena pengaruhnya sangat kecil dapat 

dikatakan bahwa varibel non keuangan tidak berpengaruh terhadap return 7 hari 

setelah IPO. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh antara variabel keuangan yang 

terdiri dari CR, DER, ROA, TATO, PBV secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap initial return, sedangkan variabel keuangan berpengaruh 

terhadap return 7 hari setelah IPO. Pada variabel keuangan terdapat satu 

komponen yaitu PBV yang berpengaruh signifikan terhadap return 7 hari setelah 

IPO karena dari hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi dari variabel PBV 

sebesar 0,007 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Hasil lainnya menunjukkan 

bahwa variabel non keuangan yang terdiri dari SIZE, AGE, PPS secara simultan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return maupun terhadap return 7 hari 

setelah IPO. 

Hasil pengujian hipotesis tentang variabel-variabel keuangan terhadap 

initial return dan return 7 hari setelah IPO dapat ditunjukkan pada hasil penelitian 

dibawah ini : 

1. Current Ratio ( CR ) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio (CR) tidak berpengaruh 

signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada hasil uji t 

menunjukkan nilai signifikansi 0,083 dan 0,140 yang artinya secara parsial CR 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return dan return 7 hari 

setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Hal ini 
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menunjukkan bahwa investor dalam pengambilan keputusan investasinya kurang 

memperhatikan informasi CR yang terdapat dalam prospektus, karena likuiditas 

hanya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya saja sementara investor juga membutuhkan informasi mengenai 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ardiansyah (2004) 

mengenai variabel CR tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return dan CR 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 15 hari setelah IPO. Akan 

tetapi hasil ini tidak mendukung penelitian Mardiyah & Indriantoro (1999) dan 

Tuasikal (2002) yang menyatakan bahwa variabel CR berpengaruh terhadap 

return saham.  

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa debt to equity ratio tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada 

hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,166 dan -0,611 yang artinya 

secara parisal DER tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return dan 

return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0.05. Hal ini 

menunjukkan bahwa investor dalam berinvestasi guna memperoleh return di 

pasar sekunder kurang memperhatikan informasi DER yang terdapat dalam 

prospektus, karena investor memandang besarnya nilai DER sangat dipengaruhi 

oleh faktor di luar perusahaan selain kinerja manajemen perusahaan.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu antara 

lain penelitian, Ardiansyah (2004), Razafindrambinina dan Kwan (2013) 

mengenai variabel DER yang tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return 
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saham dan penelitian Purnomo (1998) mengenai variabel DER tidak berpengaruh 

signifikan terhadap return saham. Akan tetapi hasil ini tidak mendukung 

penelitian Trisnawati (1999) dan Ardiansyah (2004) yang menyatakan bahwa 

DER berpengaruh signifikan terhadap return saham 15 hari setelah IPO. 

3. Return on Total Aseets (ROA) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on total assets (ROA) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada 

hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.76 dan -1.248 yang artinya secara 

parsial nilai ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return dan 

return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari nilai 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa informasi ROA yang menunjukkan besarnya 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya tidak diperhatikan 

diperhatikan investor dalam berinvestasi di pasar modal, karena akan 

mempengaruhi return yang diterima investor di pasar sekunder.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian terdahulu yaitu  

antara lain Khalid dan Raheman, Ardiansyah (2004), Razafindrambinina dan 

Kwan (2013) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap initial 

return saham dan penelitian Trisnawati (1999) dan Ardiansyah (2004) yang 

menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap return saham di pasar 

sekunder. 

4. Total Assets Turnover (TATO) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total aseets turnover (TATO) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada 
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hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar -1.517 dan -1.707 yang artinya 

secara parsial nilai TATO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial 

return dan return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari 

nilai 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa informasi perputaran aktiva tidak dapat 

dijadikan patokan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan 

aktivanya, sehingga informasi nilai TATO kurang diperhatikan investor dalam 

keputusan investasinya guna memperoleh return di pasar sekunder. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Razafindrambinina dan 

Kwan (2013), Deb dan Marisetty (2010) mengenai variabel TATO tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan penelitian Manao & Deswin 

(2001) mengenai tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel TATO 

dengan return saham. Akan tetapi hasil ini tidak mendukung penelitian Tuasikal 

(2002) yang menyatakan bahwa TATO berpengaruh signifikan terhadap return 

saham. 

5. Price to Book Value (PBV) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa price to book value ( PBV ) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return. Pada hasil t menunjukkan nilai 

signifikansi sebesar 0,917 yang artinya secara parsial nilai PBV tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap initial return karena nilai signifikansinya lebih besar 

dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa investor kurang memperhatikan 

besarnya nilai PBV perusahaan yang terdapat dalam prospektus untuk mengambil 

keputusan investasinya.Sementara pada nilai return 7 hari setelah IPO, nilai 

signifikansinya menunjukkan nilai sebesar 0,007 yang artinya secara parsial nilai 
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PBV berpengaruh secara signifikan terhadap return 7 hari setelah IPO karena nilai 

signifikansinya lebih kecil dari nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa investor 

Hal ini menunjukkan bahwa investor dalam mengambil keputusan investasinya 

untuk memperoleh return di pasar sekunder sangat memperhatikan informasi nilai 

PBV perusahaan yang terdapat dalam prospektus. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Prasetya (2000) 

mengenai variabel PBV yang tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return 

saham dan Utama & Santosa (1998) dan Hardiningsih et.al. (2002) yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara PBV dengan return 

saham. 

Hasil pengujian hipotesis tentang variabel-variabel non keuangan terhadap 

initial return dan return 7 hari setelah IPO dapat ditunjukkan pada hasil penelitian 

dibawah ini : 

1.  Ukuran Perusahaan ( SIZE ) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan (SIZE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada 

hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar -0.481 dan -0.406 yang artinya 

secara parsial nilai SIZE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial 

return dan return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari 

nilai 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil total aktiva perusahaan, 

semakin sedikit informasi yang tersedia mengenai perusahaan tersebut sehingga 

tingkat ketidakpastian yang akan dihadapi investor mengenai masa depan 

perusahaan akan semakin meingkat yang pada akhirnya akan menaikkan initial 
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return dan return. Oleh karena itu investor menggunakan informasi total aktiva 

dalam prospektus sebagai dasar untuk pengambilan keputusan investasi di pasar 

modal. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa hasil penelitian terdahulu 

antara lain Deb dan Marisetty (2010), Nasirwan (2000), dan Ardiansyah (2004) 

yang menyatakn bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap initial 

return dan penelitian Nasirwan (2000) dan Ardiansyah (2004) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap return saham di pasar 

sekunder. 

2.  Umur Perusahaan (AGE) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa umur perusahaan (AGE) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. Pada 

hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar -1.697 dan -889 yang artinya secara 

parsial nilai SIZE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return dan 

return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari nilai 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa bagi para investor, umur perusahaan tidak dapat 

dijadikan patokan dalam melihat kualitas perusahaan, karena belum tentu 

perusahaan yang berumur lebih muda mempunyai kinerja atau prospek yang 

kurang baik dibanding dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Oleh karena itu 

informasi umur perusahaan dalam prospektus kurang diperhatikan investor dalam 

berinvestasi di pasar modal. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu antara 

lain Chiraphadhanakul dan Guanawardana (2005), Nasirwan (2000), Daljono 
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(2000), dan Gumanti (2004) mengenai umur perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap initial return saham dan hasil penelitian  Chishty et.al. (1996), 

Trisnawati (1999), dan Ardiansyah (2004) mengenai umur perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap return saham 15 hari setelah IPO. 

3.  Persentase Penawaran Saham (PPS) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase penawaran saham  (PPS) 

tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO. 

Pada hasil t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 1,082 dan 1,626 yang artinya 

secara parsial nilai PPS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap initial return 

dan return 7 hari setelah IPO karena nilai signifikansinya lebih besar dari nilai 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa informasi persentase saham yang ditawarkan 

kepada publik kurang diperhatikan investor dalam berinvestasi di pasar modal, 

karena belum tentu perusahaan yang menawarkan lebih banyak saham kepada 

publik akan memberikan nilai return yang kecil di pasar modal guna memperoleh  

return saham di pasar sekunder.  

Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu antara 

lain Trisnawati (1999) dan Daljono (2000) mengenai persentase penawaran saham 

tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return saham dan juga konsisten 

dengan hasil penelitian Trisnawati (1999) mengenai persentase penawaran saham 

tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham di pasar sekunder. 
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BAB V 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh simpulan dan 

saran sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Variabel keuangan tidak berpengaruh terhadap initial return, karena 

semua komponen yang termasuk dalam variabel keuangan (CR, DER, 

ROA, TATO dan PBV) tidak berpengaruh terhadap initial return.  

2. Variabel keuangan berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO, karena 

pada variabel keuangan terdapat satu komponen yaitu PBV sedangkan 

komponen yang lainnya seperti CR, DER, ROA, dan TATO tidak 

berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO. 

3. Variabel non keuangan tidak berpengaruh terhadap initial return, karena 

semua komponen yang termasuk dalam variabel non keuangan (SIZE, 

AGE dan PPS) tidak berpengaruh terhadap initial return. 

4. Variabel non keuangan tidak berpengaruh terhadap return 7 hari setelah 

IPO, karena semua komponen yang termasuk dalam variabel non 

keuangan (SIZE, AGE dan PPS) tidak berpengaruh terhadap return 7 hari 

setelah IPO.  

5.2 Saran 

 Saran  yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Pihak Manajemen Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya PBV yang merupakan variabel 

keuangan yang berpengaruh terhadap return 7 hari setelah IPO, sedangkan 

variabel yang lainnya baik variabel keuangan dan non keuangan menunjukkan 

tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap initial return maupun return 7 hari 

setelah IPO, oleh karena itu pihak manajemen perusahaan hendaknya 

memperhatikan informasi variabel keungan dan variabel non keuangan 

perusahaan karena akan mempengaruhi investor dalam keputusan investasinya di 

pasar modal. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keuangan (PBV) yang berpengaruh 

terhadap return 7 hari setelah IPO, sedangkan variabel non keuangan tidak 

berpengaruh terhadap terhadap return 7 hari setelah IPO. Di sisi lain variabel 

keuangan dan non keuangan menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan 

terhadap initial return. Oleh karena itu bagi investor yang akan menanamkan 

sahamnya di Bursa Efek Indonesia investor hendaknya memperhatikan informasi 

yang terdapat dalam prospektus terutama mengenai informasi keuangan da non 

keuangan yang berpengaruh terhadap initial return dan return 7 hari setelah IPO 

dan investor tidak salahnya juga mempertimbangkan faktor makro di luar 

prospektus dalam berinvestasi di pasar modal dengan harapan akan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Kelemahan dalam penelitian adalah data yang diambil bukan merupakan 

data terbaru yang terakhir listing di BEJ sampai dengan tahun 2012 dan hanya 

merupakan perusahaan di luar  perusahaan dari sektor perbankan dan lembaga 

keuangan sejenis sehingga perusahaan dari sektor perbankan dan lembaga 

keuangan sejenis tidak termasuk dalam sampel penelitian, yang menyebabkan 

sedikitnya sampel dan berdampak pada hasil penelitian ini. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa variabel non keuangan tidak berpengaruh terhadap initial 

return maupun return 7 hari setelah IPO, oleh karena itu bagi penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat mempertimbangkan dengan tidak mencantumkan 

variabel non keuangan sebagai variabel bebas, tetapi membahas lebih banyak 

tentang variabel keuangan selain CR, DER, ROA, TATO dan PBV. Variabel 

independen yang akan diteliti dapat ditambah dengan faktor-faktor makro di luar 

perusahaan, seperti inflasi, kondisi pasar, nilai tukar rupiah, dan sebagainya. 
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DATA PERUSAHAAN No.No.No.No.    PerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaan    KodeKodeKodeKode    Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal ListingListingListingListing    Pendirian Pendirian Pendirian Pendirian PerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaan    1111    Yanaprima Hastapersada Tbk YPAS 05/05/2008 14/12/1995 2222    Kokoh Inti Arebama Tbk KOIN 09/04/2008 06/07/2001 3333    Gozco Plantations Tbk GZCO 15/05/2008 01/10/2001 4444    Bumi Serpong Damai Tbk BSDE 06/06/2008 16/01/1984 5555    Indika Energy Tbk INDY 11/06/2008 19/10/2000 6666    Destinasi Tirta Nusantara Tbk PDES 08/07/2008 30/10/1999 7777    Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk KBRI 11/07/2008 14/02/1978 8888    Hotel Mandarine Regency Tbk HOME 17/07/2008 28/10/1966 9999    Bayan Resources Tbk BYAN 12/08/2008 21/12/2004 10101010    Trada Maritime Tbk TRAM 10/09/2008 26/08/1998 11111111    Sekawan Intipratama Tbk SIAP 17/10/2008 05/01/1995 12121212    Sumber Alfaria Trijaya Tbk AMRT 15/01/2009 22/02/1989 13131313    Trikomsel Oke Tbk TRIO 14/04/2009 21/08/1996 14141414    Batavia Prosperindo Finance Tbk Tbk BPFI 01/06/2009 12/12/1994 15151515    Inovisi Infracom Tbk INVS 03/07/2009 11/05/2007 16161616    Garda Tujuh Buana Tbk GTBO 09/07/2009 10/06/1996 17171717    Metropolitan Kentjana Tbk MKPI 10/07/2009 29/03/1972 18181818    Katarina Utama Tbk RINA 14/07/2009 20/06/1997 19191919    BW Plantation Tbk BWPT 27/10/2009 06/11/2000 20202020    Dian Swastatika Sentosa Tbk DSSA 10/12/2009 02/08/1996 21212121    Bumi Citra Permai Tbk BCIP 11/12/2009 03/05/2000 22222222    Pelat Timah Nusantara Tbk NIKL 14/12/2009 19/08/1982 23232323    Gunawan Dianjaya Steel Tbk GDST 23/12/2009 08/04/1989 24242424    Elang Mahkota Teknologi Tbk EMTK 12/01/2010 03/08/1983 25252525    PP (Persero) Tbk PTPP 09/02/2010 26/08/1953 26262626    Benakat Petroleum Energy Tbk BIPI 11/02/2010 19/04/2007 27272727    Sarana Menara Nusantara Tbk TOWR 08/03/2010 02/06/2008 28282828    Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI 28/06/2010 08/03/1995 29292929    Golden Retailindo Tbk GOLD 07/07/2010 08/11/1995 
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30303030    Skybee Tbk SKYB 07/07/2010 10/06/1995 31313131    Indopoly Swakarsa Industry Tbk IPOL 09/07/2010 24/03/1995 32323232    Evergreen Invesco Tbk GREN 09/07/2010 18/12/2003 33333333    PT Bukit Uluwatu Villa Tbk BUVA 12/07/2010 15/12/2000 34343434    Berau Coal Energy Tbk BRAU 19/08/2010 07/09/2005 35353535    Harum Energy Tbk HRUM 06/10/2010 12/11/1995 36363636    Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP 07/10/2010 02/09/2009 37373737    PT Tower Bersama Infrastructure Tbk TBIG 26/10/2010 08/11/2004 38383838    Krakatau Steel (Persero) Tbk KRAS 10/11/2010 27/11/1971 39393939    Agung Podomoro Land Tbk APLN 11/11/2010 30/06/2004 40404040    Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk BORN 26/11/2010 15/03/2006 41414141    Wintermar Offshore Marine Tbk WINS 29/11/2010 18/12/2005 42424242    Midi Utama Indonesia Tbk MIDI 30/11/2010 28/06/2007 43434343    Bumi Resources Minerals Tbk BRMS 09/12/2010 06/08/2003 44444444    Multifiling Mitra Indonesia Tbk MFMI 29/12/2010 09/07/1992 45454545    Megapolitan Developments Tbk EMDE 12/01/2011 10/09/1976 46464646    Martina Berto Tbk MBTO 13/01/2011 01/06/1977 47474747    Garuda Indonesia (Persero) Tbk GIAA 11/02/2011 31/03/1950 48484848    Mitrabahtera Segara Sejati Tbk MBSS 06/04/2011 24/03/1994 49494949    Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk SRAJ 11/04/2011 20/05/1991 50505050    Buana Listya Tama Tbk BULL 23/05/2011 12/05/2005 51515151    Jaya Agra Wattie Tbk JAWA 30/05/2011 20/01/1921 52525252    Salim Ivomas Pratama Tbk SIMP 09/06/2011 12/08/1992 53535353    Metropolitan Land Tbk MTLA 20/06/2011 16/02/1994 54545454    Indo Straits Tbk PTIS 12/07/2011 21/01/1985 55555555    Sidomulyo Selaras Tbk SDMU 12/07/2011 31/01/1993 56565656    Alkindo Naratama Tbk ALDO 12/07/2011 31/01/1989 57575757    Star Petrcohem Tbk STAR 13/07/2011 19/05/2008 58585858    SMR Utama Tbk SMRU 10/10/2011 11/11/2003 59595959    Atlas Resources Tbk ARII 08/11/2011 08/11/2010 60606060    Golden Energy Mines Tbk GEMS 17/11/2011 13/03/1997 61616161    Cardig Aero Services Tbk CASS 05/12/2011 16/07/2009 62626262    Erajaya Swasembada Tbk ERAA 16/12/2011 08/10/1996 63636363    Saranacentral Bajatama Tbk BAJA 21/12/2011 04/10/1993 64646464    Greenwood Sejahtera Tbk GWSA 23/12/2011 16/04/1990 
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DATA PENELITIAN 

No CRCRCRCR    DERDERDERDER    ROAROAROAROA    TATOTATOTATOTATO    PBVPBVPBVPBV    SIZE          SIZE          SIZE          SIZE          AGEAGEAGEAGE    PPSPPSPPSPPS    IRIRIRIR    R7hrR7hrR7hrR7hr    1 142,08 0,52 14,50 1,54 1,16 180,550 12,4 10,53 11,20 -3,08 2 120,14 2,83 2,32 1,63 0,38 431,948 6,8 0,91 24,78 -4,91 3 521,93 0,59 4,47 0,20 0,48 1428,610 6,6 39,79 18,18 -0,22 4 89,99 1,11 6,94 0,67 0,50 2075,130 24,4 39,10 1,79 -3,41 5 497,35 0,67 13,63 0,27 1,00 8710,186 7,6 46,53 13,87 -0,74 6 244,96 0,64 4,39 1,12 0,69 173,219 8,7 30,07 41,18 1,81 7 13,28 1,28 -8,72 0,14 2,71 1124,648 30,4 37,83 26,76 0,70 8 77,16 0,80 -6,70 0,16 1,33 195,442 41,7 23,74 39,89 1,99 9 58,31 2,38 1,48 0,72 1,57 6747,195 3,6 18,51 -6,42 -2,71 10 355,27 0,36 3,02 0,23 0,43 1377,531 10,0 42,32 21,38 11,38 11 153,24 0,75 4,85 0,96 0,94 142,216 13,8 27,17 5,66 -0,60 12 79,00 2,81 7,17 3,60 2,00 2306,627 19,9 14,20 0,00 -1,06 13 142,64 1,83 8,42 2,80 1,42 1948,836 12,7 18,00 1,28 -1,69 14 120,71 0,83 9,70 0,36 1,11 230,152 14,5 5,00 9,09 1,08 15 169,95 0,59 15,31 0,48 5,27 185,825 2,1 20,00 13,79 -1,91 16 104,95 0,12 -11,56 0,05 0,71 55,877 13,1 40,00 -9,52 -0,76 17 126,59 0,79 16,28 0,37 2,32 1652,509 37,3 22,17 23,64 1,64 18 919,75 0,07 0,36 0,28 0,94 105,104 12,1 7,00 -3,23 -0,30 19 118,57 0,79 15,27 0,36 2,32 1622,885 9,0 32,24 3,51 -1,14 20 185,44 0,72 0,61 0,39 1,42 5213,511 13,4 40,10 33,33 16,81 21 423,58 0,24 7,39 0,44 2,09 166,677 9,6 41,38 36,42 5,61 22 364,71 0,42 9,38 1,94 1,56 608,332 27,3 24,90 -8,33 -1,65 23 110,74 1,05 -21,55 1,69 2,02 970,737 20,7 4,39 -22,14 -2,91 24 343,11 0,48 8,99 0,75 2,16 3764,886 26,5 38,42 1,37 -2,87 25 15,32 6,53 6,55 1,02 3,07 4125,551 56,5 33,02 3,45 0,61 26 335,54 0,03 1,22 0,08 0,92 1978,940 2,8 52,29 26,70 1,60 
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27 84,57 5,05 9,82 0,18 10,79 7411,393 1,8 49,10 33,12 10,57 28 144,15 1,07 23,20 1,40 5,89 346,978 15,3 28,50 14,43 10,00 29 211,95 0,56 35,11 1,00 2,09 14,294 14,7 14,12 32,69 -4,83 30 463,46 0,25 18,14 0,89 2,20 323,420 15,1 26,47 33,04 -1,11 31 51,56 4,92 7,68 0,73 1,58 1691,645 15,3 35,81 10,64 -3,43 32 133,73 0,46 0,52 0,33 1,18 319,997 6,6 27,57 41,01 0,23 33 15,02 1,68 1,44 0,08 2,02 551,181 9,6 46,43 16,13 -0,54 34 148,28 4,08 13,12 0,58 5,57 16645,499 5,0 15,26 10,11 -0,75 35 208,80 0,40 35,37 1,29 10,57 3470,174 14,9 29,75 4,59 0,01 36 259,80 0,45 18,85 1,34 3,06 13361,313 1,1 20,00 9,33 -1,42 37 336,07 1,33 6,94 0,13 5,31 5176,442 6,0 23,97 15,63 3,11 38 177,29 0,46 7,89 0,84 2,04 17584,059 39,0 20,00 33,07 0,05 39 112,29 0,89 5,07 0,26 2,05 7564,620 6,4 32,96 10,98 0,42 40 251,16 0,30 6,13 0,32 3,60 8523,960 4,7 43,66 8,59 0,91 41 114,31 0,47 7,06 0,32 1,08 2082,542 5,0 27,70 -7,04 -1,19 42 92,75 1,96 0,91 1,42 2,95 1114,803 3,4 15,43 32,93 2,08 43 671,50 0,18 7,07 0,01 0,73 20096,121 7,3 16,17 9,29 -0,70 44 811,65 0,32 10,38 0,32 3,06 138,543 18,5 34,00 41,18 2,12 45 144,33 0,69 0,81 0,11 0,99 920,628 34,4 33,22 -19,05 -0,87 46 408,10 0,35 10,04 1,20 1,10 541,674 33,6 33,18 -12,12 -4,18 47 115,63 1,39 5,57 1,51 1,42 18009,967 60,9 19,96 -20,97 -2,85 48 68,02 0,67 9,24 0,38 0,90 2801,281 17,0 23,93 -1,80 0,12 49 71,72 0,33 0,68 0,19 3,45 864,069 19,9 8,57 40,00 7,97 50 166,79 0,24 7,26 0,21 0,61 3572,996 6,0 19,62 6,63 0,32 51 282,19 0,71 12,68 0,33 1,26 1942,441 90,4 30,00 -1,01 -0,67 52 169,33 0,68 11,38 0,49 1,20 25510,399 18,8 21,60 12,00 -1,08 53 358,33 0,28 10,88 0,31 1,37 1729,840 17,4 10,32 0,00 -0,69 54 199,66 0,42 14,69 0,70 1,33 546,502 26,5 22,27 5,00 3,46 55 425,69 0,14 3,88 0,51 1,55 197,860 18,5 18,22 6,25 0,70 56 113,81 1,01 7,51 1,49 2,49 164,523 22,5 33,93 10,00 2,22 57 169,56 0,47 0,53 0,31 0,80 718,569 3,2 35,37 26,09 0,55 58 715,24 0,12 -4,04 0,06 3,11 365,454 7,9 6,67 7,69 4,93 59 152,57 0,66 1,92 0,35 3,28 2301,384 1,0 69,32 2,60 -0,99 60 542,03 0,17 12,15 0,86 5,64 3320,302 14,7 3,00 8,26 0,51 61 217,17 1,21 27,90 1,08 2,54 733,386 2,4 18,68 -1,27 2,84 
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62 291,01 0,36 12,05 2,36 1,35 2929,524 15,2 31,72 1,98 -0,33 63 111,15 1,87 3,27 1,34 2,07 673,613 18,2 26,09 26,47 -3,70 64 233,67 0,43 12,82 0,15 1,28 1736,520 21,7 14,72 -21,95 0,01 
 

 

DATA PENELITIAN 

No Open Open Open Open PricePricePricePrice    H1H1H1H1    H2H2H2H2    H3H3H3H3    H4H4H4H4    H5H5H5H5    H6H6H6H6    H7H7H7H7    
1 1110 1250 1230 1080 1080 1060 1040 1030 
2 170 226 240 220 200 190 155 163 
3 225 275 275 270 255 265 255 270 
4 550 560 500 450 440 450 430 450 
5 2950 3425 3475 3400 3375 3300 3300 3275 
6 200 340 360 335 315 360 400 370 
7 260 355 345 350 355 360 365 370 
8 110 183 185 202 205 210 215 205 
9 5800 5450 5300 5450 5300 4850 4550 4600 

10 125 159 214 255 235 250 290 290 
11 150 159 162 166 156 155 152 153 
12 395 395 400 400 395 390 390 370 
13 385 390 395 395 395 395 395 350 
14 110 121 121 123 124 128 128 129 
15 125 145 137 138 135 132 130 129 
16 115 105 111 108 104 102 101 100 
17 2100 2750 2825 3125 3000 2800 2800 3000 
18 160 155 159 152 152 152 152 152 
19 550 570 550 510 530 530 540 530 
20 1500 2250 2800 3500 4375 5450 5550 5550 
21 110 173 205 255 270 255 225 230 
22 325 300 285 270 290 285 275 270 
23 160 131 115 117 117 116 113 109 
24 720 730 720 700 630 640 640 610 
25 560 580 560 570 600 590 610 600 
26 140 191 196 197 205 205 210 210 
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27 1050 1570 1960 2450 3050 2525 2075 2575 
28 1275 1490 1440 2875 2925 1510 1570 1670 
29 350 520 650 500 420 385 370 360 
30 375 560 690 570 520 520 530 500 
31 210 235 220 210 215 210 205 190 
32 105 178 199 198 193 185 181 179 
33 260 310 305 305 300 295 295 300 
34 400 445 455 455 445 440 435 425 
35 5200 5450 5450 5350 5250 5300 5400 5450 
36 5395 5950 5700 5450 5550 5600 5550 5450 
37 2025 2400 2525 2550 2975 3000 2975 2850 
38 850 1270 1340 1280 1300 1290 1280 1270 
39 365 410 415 405 405 405 405 420 
40 1170 1280 1230 1170 1300 1280 1290 1340 
41 380 355 315 355 330 325 325 325 
42 275 410 480 475 495 455 430 455 
43 635 700 680 680 690 670 650 670 
44 200 340 425 390 355 440 410 360 
45 250 210 215 205 205 205 200 199 
46 740 660 630 600 600 580 540 510 
47 750 620 590 560 570 570 540 520 
48 1700 1670 1720 1750 1730 1740 1680 1680 
49 120 200 270 270 300 300 310 305 
50 155 166 160 161 165 170 168 169 
51 500 495 490 480 490 475 475 475 
52 1100 1250 1250 1210 1220 1190 1160 1170 
53 240 240 245 240 240 240 235 230 
54 950 1000 1020 1160 1290 1210 1220 1210 
55 225 240 235 235 240 240 240 250 
56 225 250 260 260 265 265 275 285 
57 102 138 130 128 128 136 141 142 
58 600 650 630 600 750 910 890 830 
59 1500 1540 1510 1460 1470 1480 1470 1450 
60 2500 2725 2875 2800 2925 2875 2900 2800 
61 400 395 355 340 320 400 440 450 
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62 990 1010 1010 990 1000 1000 1000 990 
63 250 340 310 285 275 275 275 270 
64 250 205 200 198 200 199 199 205 

 

 

 

 

 

No 
IR1IR1IR1IR1    IR2IR2IR2IR2    IR3IR3IR3IR3    IR4IR4IR4IR4    IR5IR5IR5IR5    IR6IR6IR6IR6    1 -1,60 -12,20 0,00 -1,85 -1,89 -0,96 2 6,19 -8,33 -9,09 -5,00 -18,42 5,16 3 0,00 -1,82 -5,56 3,92 -3,77 5,88 4 -10,71 -10,00 -2,22 2,27 -4,44 4,65 5 1,46 -2,16 -0,74 -2,22 0,00 -0,76 6 5,88 -6,94 -5,97 14,29 11,11 -7,50 7 -2,82 1,45 1,43 1,41 1,39 1,37 8 1,09 9,19 1,49 2,44 2,38 -4,65 9 -2,75 2,83 -2,75 -8,49 -6,19 1,10 10 34,59 19,16 -7,84 6,38 16,00 0,00 11 1,89 2,47 -6,02 -0,64 -1,94 0,66 12 1,27 0,00 -1,25 -1,27 0,00 -5,13 13 1,28 0,00 0,00 0,00 0,00 -11,39 14 0,00 1,65 0,81 3,23 0,00 0,78 15 -5,52 0,73 -2,17 -2,22 -1,52 -0,77 16 5,71 -2,70 -3,70 -1,92 -0,98 -0,99 17 2,73 10,62 -4,00 -6,67 0,00 7,14 18 2,58 -4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 19 -3,51 -7,27 3,92 0,00 1,89 -1,85 20 24,44 25,00 25,00 24,57 1,83 0,00 21 18,50 24,39 5,88 -5,56 -11,76 2,22 22 -5,00 -5,26 7,41 -1,72 -3,51 -1,82 23 -12,21 1,74 0,00 -0,85 -2,59 -3,54 24 -1,37 -2,78 -10,00 1,59 0,00 -4,69 25 -3,45 1,79 5,26 -1,67 3,39 -1,64 
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26 2,62 0,51 4,06 0,00 2,44 0,00 27 24,84 25,00 24,49 -17,21 -17,82 24,10 28 -3,36 99,65 1,74 -48,38 3,97 6,37 29 25,00 -23,08 -16,00 -8,33 -3,90 -2,70 30 23,21 -17,39 -8,77 0,00 1,92 -5,66 31 -6,38 -4,55 2,38 -2,33 -2,38 -7,32 32 11,80 -0,50 -2,53 -4,15 -2,16 -1,10 33 -1,61 0,00 -1,64 -1,67 0,00 1,69 34 2,25 0,00 -2,20 -1,12 -1,14 -2,30 35 0,00 -1,83 -1,87 0,95 1,89 0,93 36 -4,20 -4,39 1,83 0,90 -0,89 -1,80 37 5,21 0,99 16,67 0,84 -0,83 -4,20 38 5,51 -4,48 1,56 -0,77 -0,78 -0,78 39 1,22 -2,41 0,00 0,00 0,00 3,70 40 -3,91 -4,88 11,11 -1,54 0,78 3,88 41 -11,27 12,70 -7,04 -1,52 0,00 0,00 42 17,07 -1,04 4,21 -8,08 -5,49 5,81 43 -2,86 0,00 1,47 -2,90 -2,99 3,08 44 25,00 -8,24 -8,97 23,94 -6,82 -12,20 45 2,38 -4,65 0,00 0,00 -2,44 -0,50 46 -4,55 -4,76 0,00 -3,33 -6,90 -5,56 47 -4,84 -5,08 1,79 0,00 -5,26 -3,70 48 2,99 1,74 -1,14 0,58 -3,45 0,00 49 35,00 0,00 11,11 0,00 3,33 -1,61 50 -3,61 0,63 2,48 3,03 -1,18 0,60 51 -1,01 -2,04 2,08 -3,06 0,00 0,00 52 0,00 -3,20 0,83 -2,46 -2,52 0,86 53 2,08 -2,04 0,00 0,00 -2,08 -2,13 54 2,00 13,73 11,21 -6,20 0,83 -0,82 55 -2,08 0,00 2,13 0,00 0,00 4,17 56 4,00 0,00 1,92 0,00 3,77 3,64 57 -5,80 -1,54 0,00 6,25 3,68 0,71 58 -3,08 -4,76 25,00 21,33 -2,20 -6,74 59 -1,95 -3,31 0,68 0,68 -0,68 -1,36 60 5,50 -2,61 4,46 -1,71 0,87 -3,45 
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61 -10,13 -4,23 -5,88 25,00 10,00 2,27 62 0,00 -1,98 1,01 0,00 0,00 -1,00 63 -8,82 -8,06 -3,51 0,00 0,00 -1,82 64 -2,44 -1,00 1,01 -0,50 0,00 3,02 
 

 

 

 

HASIL ANALISIS DATA 

Descriptives 

 

Regression 

 

 

Descriptive Statistics

64 13,28 919,75 235,604 192,479

64 ,03 6,53 1,035 1,252

64 -21,55 35,37 7,651 9,229

64 ,01 3,60 ,744 ,704

64 ,38 10,79 2,250 2,017

64 14,294 25510,399 3492,516 5440,144

64 1,00 90,40 16,928 15,589

64 ,91 69,32 26,514 13,355

64 -22,14 41,18 11,440 16,514

64 -4,91 16,81 ,579 3,881

CR

DER

ROA

TATO

PBV

SIZE

AGE

PPS

IR

R7hr

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive Statistics

11,4398 16,51429 64

235,6039 192,47886 64

1,0353 1,25195 64

7,6506 9,22880 64

,7442 ,70428 64

2,2505 2,01701 64

IR

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Mean Std. Deviation N



98 

 

 

 

 

 

Correlations

1,000 ,034 ,015 ,022 -,198 ,142

,034 1,000 -,435 ,078 -,197 -,062

,015 -,435 1,000 -,029 ,222 ,303

,022 ,078 -,029 1,000 ,185 ,367

-,198 -,197 ,222 ,185 1,000 ,018

,142 -,062 ,303 ,367 ,018 1,000

. ,395 ,453 ,430 ,059 ,132

,395 . ,000 ,271 ,059 ,314

,453 ,000 . ,411 ,039 ,008

,430 ,271 ,411 . ,071 ,001

,059 ,059 ,039 ,071 . ,442

,132 ,314 ,008 ,001 ,442 .

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

IR

CR

DER

ROA

TATO

PBV

IR

CR

DER

ROA

TATO

PBV

IR

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

IR CR DER ROA TATO PBV

Variables Entered/Removedb

PBV,

TATO, CR,

ROA, DER
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: IRb. 

Model Summaryb

,247a ,061 -,020 16,67967

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Uji Normalitas 

  

 

 

ANOVAb

1045,225 5 209,045 ,751 ,588a

16136,253 58 278,211

17181,477 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 

Coefficientsa

11,809 5,433 2,174 ,034

,001 ,012 ,012 ,083 ,934

,335 2,012 ,025 ,166 ,868

,020 ,256 ,011 ,076 ,939

-4,821 3,179 -,206 -1,517 ,135

1,104 1,203 ,135 ,917 ,363

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: IRa. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

16,00409299

,118

,118

-,081

,942

,338

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_1

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x

p
e
c

te
d

 C
u

m
 P

ro
b

Dependent Variable: IR

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Coefficientsa

,791 1,264

,696 1,436

,792 1,262

,881 1,135

,750 1,333

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: IRa. 
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Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Uji Autokorelasi 

 

Coefficientsa

17,978 3,093 5,812 ,000

-,004 ,007 -,082 -,592 ,556

-1,454 1,145 -,188 -1,269 ,209

-,258 ,146 -,247 -1,772 ,082

-,813 1,810 -,059 -,449 ,655

-,113 ,685 -,024 -,166 ,869

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS1a. 

420-2-4

Regression Standardized Predicted Value

4

2

0

-2

-4

R
e

g
re

s
s

io
n

 S
tu

d
e

n
ti

z
e
d

 R
e
s

id
u

a
l

Dependent Variable: IR

Scatterplot

Model Summaryb

,247a ,061 -,020 16,67967 1,834

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: IRb. 



102 

 

 

Regression 

 

 

 

Descriptive Statistics

,5792 3,88057 64

235,6039 192,47886 64

1,0353 1,25195 64

7,6506 9,22880 64

,7442 ,70428 64

2,2505 2,01701 64

R7hr

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Mean Std. Deviation N

Correlations

1,000 ,062 -,022 -,061 -,263 ,292

,062 1,000 -,435 ,078 -,197 -,062

-,022 -,435 1,000 -,029 ,222 ,303

-,061 ,078 -,029 1,000 ,185 ,367

-,263 -,197 ,222 ,185 1,000 ,018

,292 -,062 ,303 ,367 ,018 1,000

. ,312 ,432 ,315 ,018 ,010

,312 . ,000 ,271 ,059 ,314

,432 ,000 . ,411 ,039 ,008

,315 ,271 ,411 . ,071 ,001

,018 ,059 ,039 ,071 . ,442

,010 ,314 ,008 ,001 ,442 .

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

64 64 64 64 64 64

R7hr

CR

DER

ROA

TATO

PBV

R7hr

CR

DER

ROA

TATO

PBV

R7hr

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

R7hr CR DER ROA TATO PBV

Variables Entered/Removedb

PBV,

TATO, CR,

ROA, DER
a

. Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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Model Summaryb

,427a ,182 ,112 3,65725

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 

ANOVAb

172,927 5 34,585 2,586 ,035a

775,777 58 13,375

948,704 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 

Coefficientsa

,526 1,191 ,442 ,660

,000 ,003 ,019 ,140 ,889

-,269 ,441 -,087 -,611 ,544

-,070 ,056 -,166 -1,248 ,217

-1,190 ,697 -,216 -1,707 ,093

,740 ,264 ,385 2,805 ,007

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: R7hra. 
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Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

3,50912032

,167

,167

-,114

1,336

,056

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_2

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x

p
e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: R7hr

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Uji Multikolinearitas 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Coefficientsa

,791 1,264

,696 1,436

,792 1,262

,881 1,135

,750 1,333

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: R7hra. 

Coefficientsa

2,234 ,851 2,627 ,011

-,002 ,002 -,118 -,824 ,413

-,190 ,315 -,092 -,604 ,548

-,018 ,040 -,063 -,437 ,664

,172 ,498 ,047 ,345 ,731

,311 ,188 ,243 1,654 ,104

(Constant)

CR

DER

ROA

TATO

PBV

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS2a. 



106 

 

 

 

Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

43210-1-2-3

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: R7hr

Scatterplot

Model Summaryb

,427a ,182 ,112 3,65725 1,797

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PBV, TATO, CR, ROA, DERa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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Regression 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

11,4398 16,51429 64

3492,516 5440,144006 64

16,9281 15,58924 64

26,5141 13,35488 64

IR

SIZE

AGE

PPS

Mean Std. Deviation N

Correlations

1,000 -,078 -,223 ,150

-,078 1,000 ,056 -,045

-,223 ,056 1,000 -,060

,150 -,045 -,060 1,000

. ,270 ,038 ,118

,270 . ,330 ,363

,038 ,330 . ,320

,118 ,363 ,320 .

64 64 64 64

64 64 64 64

64 64 64 64

64 64 64 64

IR

SIZE

AGE

PPS

IR

SIZE

AGE

PPS

IR

SIZE

AGE

PPS

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

IR SIZE AGE PPS

Variables Entered/Removedb

PPS, SIZE,

AGE
a . Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: IRb. 

Model Summaryb

,269a ,072 ,026 16,29989

Model
1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Uji Normalitas  

 

ANOVAb

1240,302 3 413,434 1,556 ,209a

15941,175 60 265,686

17181,477 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 

Coefficientsa

11,448 5,366 2,134 ,037

,000 ,000 -,060 -,481 ,632

-,224 ,132 -,212 -1,697 ,095

,167 ,154 ,135 1,082 ,283

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: IRa. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

15,90705903

,110

,110

-,074

,883

,416

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_3

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Uji Multikolinearitas 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x
p

e
c

te
d

 C
u

m
 P

ro
b

Dependent Variable: IR

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Coefficientsa

,995 1,005

,994 1,006

,995 1,005

SIZE

AGE

PPS

Model

1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: IRa. 

Coefficientsa

12,120 3,234 3,747 ,000

,000 ,000 -,176 -1,394 ,169

,096 ,080 ,152 1,207 ,232

-,009 ,093 -,012 -,097 ,923

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS3a. 
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Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

3210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: IR

Scatterplot

Model Summaryb

,269a ,072 ,026 16,29989 1,926

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: IRb. 
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Regression 

 

 

 

 

 

Descriptive Statistics

,5792 3,88057 64

3492,516 5440,144006 64

16,9281 15,58924 64

26,5141 13,35488 64

R7hr

SIZE

AGE

PPS

Mean Std. Deviation N

Correlations

1,000 -,066 -,127 ,213

-,066 1,000 ,056 -,045

-,127 ,056 1,000 -,060

,213 -,045 -,060 1,000

. ,301 ,159 ,046

,301 . ,330 ,363

,159 ,330 . ,320

,046 ,363 ,320 .

64 64 64 64

64 64 64 64

64 64 64 64

64 64 64 64

R7hr

SIZE

AGE

PPS

R7hr

SIZE

AGE

PPS

R7hr

SIZE

AGE

PPS

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

R7hr SIZE AGE PPS

Variables Entered/Removed b

PPS, SIZE,

AGE
a . Enter

Model
1

Variables

Entered

Variables

Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: R7hrb. 

Model Summaryb

,247a ,061 ,014 3,85338

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 
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Uji Normalitas  

 

ANOVAb

57,794 3 19,265 1,297 ,284a

890,910 60 14,849

948,704 63

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 

Coefficientsa

-,395 1,269 -,311 ,757

-3,6E-005 ,000 -,051 -,406 ,686

-,028 ,031 -,112 -,889 ,377

,059 ,036 ,204 1,626 ,109

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: R7hra. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

64

,0000000

3,76050954

,150

,150

-,098

1,203

,110

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme

Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized

Residual_4

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 



113 

 

 

 

Uji Multikolinearitas 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

E
x
p

e
c
te

d
 C

u
m

 P
ro

b

Dependent Variable: R7hr

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Coefficientsa

,995 1,005

,994 1,006

,995 1,005

SIZE

AGE

PPS

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: R7hra. 

Coefficientsa

2,051 ,880 2,330 ,023

-6,8E-005 ,000 -,136 -1,097 ,277

-,020 ,022 -,117 -,944 ,349

,042 ,025 ,205 1,650 ,104

(Constant)

SIZE

AGE

PPS

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardized

Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS4a. 
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Uji Autokorelasi 
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Regression Standardized Predicted Value
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Dependent Variable: R7hr

Scatterplot

Model Summaryb

,247a ,061 ,014 3,85338 1,910

Model

1

R R Square

Adjusted

R Square

Std. Error of

the Estimate

Durbin-

Watson

Predictors: (Constant), PPS, SIZE, AGEa. 

Dependent Variable: R7hrb. 


