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SARI 

Setiawan, Andreas Nova. 2015. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Tingkat Underpricing Saham Pada Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek 

Indonesia”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dr. Muhammad Khafid, S.Pd., M.Si. 

 

Kata Kunci: Underpricing, Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Umur 

Perusahaan, Ukuran Perusahaan, ROA, Struktur Kepemilikan Institusional. 

 

Fenomena underpricing terjadi secara global di berbagai pasar modal 

dunia. Pada pasar modal Indonesia masih sering menjumpai fenomena 

undepricing. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 

reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, roa, 

struktur kepemilikan institusional terhadap tingkat underpricing.  

Penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

sampel sebanyak 86 perusahaan yang melakukan initial public offering (IPO) 

dalam rentan waktu 2009 - 2013. Data yang digunakan adalah data sekunder 

melalui annual report perusahaan tahun 2009-2013. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap tingkat underpricing. Demikian juga dengan 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Sedangkan reputasi underwriter, umur perusahaan, return on asset 

(ROA), dan struktur kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat underpricing. 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa reputasi 

auditor berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat underpricing 

dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur yang lebih 

konsisten dan jelas untuk pengukuran reputasi underwriter. Ketidakkonsistenan 

dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten dalam penelitian yang dilakukan. 

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel-variabel lainya 

seperti tingkat suku buka, persentase pertumbuhan ekonomi, dan kurs untuk 

memperluas penelitian. 
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 Underpricing phenomenon occurs globally in various capital markets of 

the world. Indonesian capital market is still frequently find undepricing 

phenomenon. This study aims to examine and analyze the effect of underwriter 

reputation, auditor reputation, firm age, firm size, roa, institutional ownership 

structure on the level of underpricing. 

 This research was conducted by purposive sampling method with a 

sample of 86 companies that carry out an initial public offering (IPO) in the 

vulnerable period of 2009 - 2013. The data used are secondary data through the 

company's annual report 2009-2013. Analysis of the data used in this study is 

multiple regression analysis. 

 The results showed that the auditor's reputation significantly negative 

influence on the level of underpricing. Likewise, the size of the company 

significantly negative influence on the level of underpricing. While the 

underwriter reputation, the age of the company, return on assets (ROA), and 

institutional ownership structure did not significantly influence the level of 

underpricing. 

 Based on the results, it can be concluded that the auditor's reputation 

significantly negative influence on the level of underpricing and the size of the 

company significantly negative influence on the level of underpricing. Advice can 

be given based on the results of this research is to study further recommended to 

use measuring devices that are more consistent and clear for measurement 

underwriter reputation. The inconsistency can lead to inconsistent results in 

studies conducted. In addition, further research can use other variables such as 

open rate, the percentage of economic growth, and the exchange rate to expand 

the research. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan pasti memiliki keinginan untuk terus bertumbuh dan 

berkembang. Sejalan dengan pertumbuhan perusahaan tersebut, modal yang 

dimiliki sebuah perusahaan akan sangat berpengaruh terhadap perumbuhan 

perusahaan tersebut, karena untuk melakukan ekspansi agar perusahaan 

bertumbuh memerlukan modal yang sangat besar. Pada umumnya modal 

perusahaan didapatkan dari para pemilik perusahaan itu sendiri atau dari para 

investor. Namun seringkali modal yang dimiliki perusahaan tidak cukup untuk 

melakukan ekspansi, untuk itu diperlukan sumber pendanaan lain, yaitu dengan 

menjual sahamnya kepada publik melalui Pasar Modal  yang disebut dengan go 

public. 

Pasar Modal memiliki fungsi sebagai lembaga perantara, dimana melalui 

fungsi ini pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana 

dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Pasar modal memiliki manfaat 

yang sangat besar, baik itu dari sisi perusahaan karena perusahaan mendapat 

tambahan modal untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan bahkan dari sisi 

Investor juga diuntungkan, karena investor mendapat keuntungan dari selisih 

harga saham yang dijual dengan harga saham ketika dibeli oleh investor. 

Disamping itu pasar modal memiliki peran yang sangat besar dalam sebuah 
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pembangunan ekonomi suatu negara dan menjadi salah satu sumber pendanaan 

eksternal bagi dunia usaha.  

Tandelilin (2010:26) mendefinisikan pasar modal merupakan pertemuan 

antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan 

dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat untuk 

memperjualbelikan sekuritas disebut sebagai bursa efek. Dalam hal ini investor 

berlaku sebagai pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang 

membutuhkan dana adalah perusahaan yang membutuhkan dana. Menurut 

Riyanto (1995) pasar modal (capital market) adalah suatu pengertian abstrak yang 

mempertemukan dua kelompok yang saling berhadapan tetapi yang 

kepentingannya saling mengisi, yaitu calon pemodal (investor) di satu pihak dan 

emiten yang membutuhkan dana jangka menengah atau jangka panjang di lain 

pihak, atau dengan kata lain adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan 

dana jangka menengah atau jangka panjang. 

Saat ini pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat. 

Indeks Harga Saham Gabungan terus mengalami pertumbuhan setelah tahun 2008 

dimana terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, pada awal tahun 2015 Indeks 

Harga Saham Gabungan dibuka naik pada level Rp 5.233,80. Dalam setiap tahun 

terdapat emiten-emiten baru yang mendaftarkan diri kepada BEI selain itu jumlah 

dana yang berhasil dihimpun BEI melalui transaksi dalam Saham, Waran, 

HMETD, Obligasi Korporasi dan Pemerintah, Sukuk, serta EBA terus mengalami 

pertumbuhan yang signifikan. Pada tahun 2009 Rp 139,17 Triliun berhasil 

dihimpun, pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang tertinggi dari tahun 
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2009-2013, total dana yang terhimpun meningkat menjadi Rp 241,31 Triliun, 

pada tahun  2011 dana yang terhimpun meningkat menjadi Rp 271,36 Triliun, 

tahun 2012 juga mengalami peningkatan, dana yang terhimpun menjadi Rp 

296,27 Triliun hingga pada tahun 2013 juga mengalami peningkatan, dana yang 

terhimpun mencapai Rp 383,09 Triliun. Sedangkan dana yang berhasil terhimpun 

dari emiten saham sepanjang tahun 2013 adalah sebesar Rp 57,81 triliun rupiah, 

dimana Rp 16,75 Triliun berasal dari aktivitas penawaran saham perdana atau 

IPO. 

Perusahaan yang sudah go public, akan lebih dimudahkan untuk mendapat 

tambahan modal dimana dana tambahan modal tersebut didapatkan melalui 

dengan menjual sahamnya kepada publik di pasar perdana. Sebelum perusahaan 

berkembang menjadi perusahaan go public maka perusahaan akan melakukan 

penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering). Setelah saham 

perusahaan tersebut dijual di pasar perdana, barulah kemudian saham perusahaan 

tersebut dapat diperjualbelikan ke dalam pasar sekunder. Ketika saham 

diperjualbelikan ke dalam pasar sekunder, transaksi yang dilakukan investor tidak 

akan memberikan dana tambahan lagi untuk perusahaan yang menerbitkan 

sahamnya. Sebelum perusahaan melalukan penawaran saham perdana atau IPO, 

maka perusahaan harus melewati berbagai tahapan antara lain, menyusun 

perencanaan, persiapan, mendapatkan pernyataan dari Bapepam penawaran umum 

serta melakukan semua kewajiban sebagai emiten setelah sah dinyatakan sebagai 

perusahaan go public (Mohamad, 2006:70). 
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Banyaknya perusahaan yang melakukan go public akan mengakibatkan 

semakin banyaknya persaingan antar perusahaan yang terjadi untuk mendapatkan 

investor didalam menanamkan modalnya pada tahapan penawaran saham perdana 

yang disebut IPO (Initial Publik Offering). Pada saat ini tercatat 508 emiten yang 

telah terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Menurut laporan tahunan yang dibuat 

oleh BEI, tercatat sepanjang tahun 2012 terdapat 23 emiten baru sedangkan 

sepanjang tahun 2013 terdapat 31 emiten baru. Dalam pelaksanaan IPO sering kali 

terjadi fenomena yang umum terjadi dalam dunia pasar modal yaitu adanya selisih 

positif antara harga saham di pasar sekunder dengan harga saham di pasar perdana 

atau saat penawaran saham perdana yang biasa disebut underpricing. 

Underpricingadalah perbedaan antara harga penawaran perdana dengan harga 

penutupan  saham IPO di  pasar   sekunder  pada hari  pertama (Ali dan 

Hartono,2001). Fenomena underpricing terjadi secara global di berbagai pasar 

modal dunia, baik developed market maupun emerging market seperti di negara-

negara seperti Amerika Serikat dengan tingkat underpricing 18,4%, Thailand 

46,7%, Malaysia 104,1% dan di Indonesia sendiri, tingkat underpricing mencapai 

19,7% (Zirman dan Darlis, 2007). Kondisi underpricing merugikan untuk 

perusahaan yang melakukan go public, karena dana yang diperoleh dari publik 

tidak maksimum (Retnowati, 2013).  

Terjadinya underpricing pada perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui fakator-

faktor apa saja yang mempengaruhi terjadi underpricing sejak tahun 1970an. 

Berdasarkan penelitian yang telah banyak dilakukan, hasil dari penelitian tersebut 
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pada umumnya mengasumsikan bahwa investor tidak mengetahui informasi 

mengenai perusahaan yang akan melakukan go public. Beberapa teori yang 

dikemukakan oleh para ahli, yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian ini. 

Fenomena underpricing dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi. 

Dalam pendekatan teori agensi underpricing terjadi karena adanya perbedaan 

kepentingan antara agen (underwriter) dengan principal (perusahaan) yang 

disebabkan oleh adanya asimetri informasi antara agen yang memiliki informasi 

yang lebih dibandingkan dengan prinsipal. Fenomena underpricing menunjukkan 

adanya asimetri informasi yang menyertai kebijakan IPO (Amin, 2007). Meskipun 

investor memiliki informasi yang cukup mengenai perusahaan yang melakukan 

penawaran saham perdana, akan tetapi asimetri informasi ini tetap terjadi (Beatty, 

1989).  

Perusahaan yang akan melakukan IPO sebelumnya akan membuat 

kesepakatan dengan underwriteruntuk menentukan harga saham yang akan dijual 

di pasar perdana. Sedangkan ketika saham sudah diperjualbelikan di pasar 

sekunder, maka harga dari saham tersebut akan ditentukan oleh mekanisme pasar 

(penawaran dan permintaan pasar). Underwriteradalah pihak yang membuat 

kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan  

emiten  dengan  atau  tanpa  kewajiban  untuk membeli  sisa  efek yang  tidak  

terjual.underwriter sebagai pihak luar yang menjembatani kepentingan emiten dan  

investor  diduga  berpengaruh  terhadap  tinggi rendahnya  tingkat  underpriced 

(Nurhidayati dan Indriantoro, 1998). Pada proses penentuan harga inilah terjadi 

asimetri informasi. Underwriter memiliki informasi mengenai kondisi pasar 
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modal yang lebih daripada informasi yang dimiliki oleh emiten. Informasi yang 

dimiliki underwriter akan digunakan untuk mengurangi adanya resiko kerugian 

yang akan dialami oleh underwriter apabila terdapat saham yang tidak terjual. 

Underwritersebagai penjamin emisi akan bertanggung jawab terhadap saham 

yang tidak terjual berdasarkan tipe penjaminan yang telah disepakati dalam 

kontrak. Tipe penjaminan yang dilakukan oleh underwriterantara lain; Full 

Commitment, Best Effort, Standby Commitmentdan All or None Commitment. Dari 

ke empat tipe penjaminan yang dilakukan underwriter, tipe penjaminan Full 

Commitment inilah yang memiliki resiko paling tinggi terhadap terjadinya 

underpricing. Tandelilin (2010:69) menyatakan bahwa di Indonesia, menganut 

satu tipe penjaminan yang dilakukan oleh underwriteryaitu tipe penjaminan penuh 

atau Full Commitment. Dengan demikian underwritermemiliki tanggung jawab 

penuh terhadap saham yang tidak terjual maka dari itu underwriter akan berusaha 

untuk menetapkan harga saham yang lebih murah agar menarik investor sehingga 

semua saham yang ditawarkan dapat terjual sehingga nantinya tidak merugikan 

underwriter. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Zirman dan Darlis 

(2011) menemukan bahwa reputasi underwriter berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpricing, dengan arah korelasi negatif. Sedangkan menurut Ekadjaja 

dan Wendy (2009) dan Prastica (2012) mengungkapkan hasil yang berbeda yaitu 

bahwa reputasi underwritertidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

Auditor memiliki peranan penting dalam proses go public karena auditor 

inilah yang memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai calon emiten. 

Laporan keuangan perusahaan yang telah dilakukan audit, nantinya akan menjadi 



7 
 

 
 

sumber informasi untuk underwriter dalam menentukan harga saham pada saat 

penawaran saham perdana atau IPO, disamping itu laporan keuangan yang telah 

dilakukan audit juga menjadi sumber informasi bagi para investor. Auditor yang 

berkualitas dan memiliki reputasi yang tinggi maka akan menghasilkan laporan 

audit yang berkulitas pula dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan para 

pihak-pihak yang berkepentingan. Auditor dengan kualitas dan reputasi yang 

tinggi tentunya memiliki banyak klien yang menggunakan jasanya untuk 

melakukan audit laporan keuangan. Penggunaan adviser yang profesional  

(auditor dan underwriter yang mempunyai reputasi tinggi)  dapat  digunakan  

sebagai  tanda  atau  petunjuk  terhadap  kualitas perusahaan  emiten,  Holland  

dan  Harton  (1993)  dalam Daljono  (2000). Dengan demikian maka akan 

memperkecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam 

menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat ke pasar. Menurut Zirman dan 

Darlis (2011) menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpricing, dengan arah korelasi negatif. Sedangkan menurut Ekadjaja 

dan Wendy (2009) dan Prastica (2012) menemukan bahwa reputasi auditortidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Umur perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk bertahan 

hidup. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak pula informasi yang 

dapat diserap oleh masyarakat.Dengan  demikian  akan mengurangi  adanya 

asimetri  informasi  dan memperkecil  ketidakpastian  di masa yang akan datang 

(Rosyati dan Sebeni, 2002). Menurut Engelen, P dan Essen, Marc van (2010), 

umur perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 
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underpricing. Menurut Zirman dan Darlis (2011) menyatakan bahwa umur 

perusahaan memiliki hubungan yang negatif secara signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Sedangkan menurut Ekadjaja dan Wendy (2009) menemukan 

bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Ukuran perusahaan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para 

investor ketika akan berinvestasi. Pada umumnya investor akan 

mempertimbangkan skala dari perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan 

investasi. Perusahaan dengan skala yang besar cenderung lebih dikenal oleh 

masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi 

mengenai perusahaan tersebut. Tingkat ketidakpastian yang dihadapi oleh calon 

investor dapat diperkecil apabila informasi yang didapatkan investor itu banyak 

(Ardiansyah, 2004). Menurut Zirman dan Darlis (2011) dan Ekadjaja dan Wendy 

(2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dan 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpriicng. Sedangkankan 

menurut Prastica (2012) dan Elston dan Yang (2010) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

ROA (Return On Assets), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui asset yang 

dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, akan mengurangi ketidakpastian IPO 

sehingga dapat mengurangi tingkat underpricing. Menurut Zirman dan Darlis 

(2011) bahwa variabel ROA berkorelasi negatif terhadap dengan tingkat 

underpricing. Menurut Prastica (2012) bahwa variabel ROA berpengaruh 
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singnifikan terhadap tingkat underpricing. Sedangkan menurut Daljono (2000) 

bahwa tidak ada hubungan antara besarnya ROA dengan initial return. 

Struktur kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil perusahaan. Menurut Abdurrahman dan Septyanto (2008) struktur 

kepemilikan merupakan sebuah  komposisi dari  pemegang  saham  dalam  suatu 

perusahaan yang  dihitung  berdasarkan pada  jumlah  saham  yang  dimiliki,  

dibagi dengan seluruh jumlah saham yang beredar. Proporsi dalam kepemilikan 

inilah yang akan menentukan  jumlah  mayoritas  dan  minoritas  kepemilikan  

saham dalam perusahaan. Struktur kepemilikan terbagi menajdi tiga yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan asing. 

Dengan besarnya kepemilikan saham perusahaan oleh suatu instansi hal ini 

akan meningkatkan pengawasan dan pengendalian intern perusahaan. Darmadi 

dan Gunawan (2013) mengatakan bahwa dengan kehadiran investor institusional 

dalam perusahaan, dapat mengurangi asimetri informasi  antara emiten  dan  calon  

investor  baru. Karena pada umumnya investor institusional memiliki pengetahuan 

dan informasi yang lebih baik. Menurut Darmadi dan Gunawan (2013) 

menyatakan  bahwa  institutional  ownership  memiliki hubungan  negatif  dan  

secara signifikan berpengaruh terhadap underpricing. Berdasarkan latar belakang 

dan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian sebelumnya yang telah diuraikan 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang faktor-faktor apa saja yang 

mempengarungi tingkat underpricing.  
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Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian 

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Saham 

Pada Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing ? 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing ? 

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing? 

5. Apakah Return On Assets (ROA) berpengaruh terhadap underpricing 

6. Apakah Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

underpricing ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh antara reputasi underwriter terhadap 

tingkatunderpricing. 

2. Menganalisis pengaruh antara reputasi auditor terhadap tingkat 

underpricing. 

3. Menganalisis pengaruh antara umur perusahaan terhadap tingkat 

underpricing. 
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4. Menganalisis pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap tingkat 

underpricing. 

5. Menganalisis pengaruh antara Return On Assets (ROA) terhadap tingkat 

underpricing. 

6. Menganalisis pengaruh antara kepemilikan institusional terhadap tingkat 

underpricing 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoritik dan secara praktik: 

1. Secara Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

memperluas wawasan mengenai fenomena underpricing pada perusahaan yang 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

menambah informasi dan wawasan kepada investor yang ada di Indonesia. 

2. Secara Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 

pihak-pihak yang terkait dalam pemecahan masalah fenomena underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia, antara lain:  

a. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan refrensi 

kepada investor dalam menentukan keputusan investasi di dalam pasar modal. 

b. Bagi Emiten 
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Penelitian ini dapat digunakan sebagai refrensi dan bahan pertimbangan, 

khususnya apabila akan melakukan penawaran saham perdana di bursa efek 

Indonesia. 

c. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan tambahan wacana, refrensi serta 

literatur di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat untuk mahasiswa dan 

bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya. 

 



 
 

13 

BAB II 

TELAAH TEORI 

 

2.1  Teori Agensi 

Teori agensi menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan keagenan dalam 

sebuah kontrak satu pihak yaitu principal dengan pihak lain, yaitu agen. Dalam 

fenomena underpricing pendekatan teori agensi menjelaskan fenomena 

underpricing terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen 

(underwriter) dengan principal (perusahaan) yang disebabkan oleh adanya 

asimetri informasi antara agen yang memiliki informasi yang lebih dibandingkan 

dengan principal. Underwriter dengan informasi yang lebih baik tentang pasar 

modal dibandingkan emiten akan memanfaatkan informasi yang lebih tersebut 

untuk kepentingannya, yaitu mengurangi resiko tidak terjualnya saham di pasar 

perdana. 

 

2.2  Pasar Modal 

Istilah pasar modal sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat di Indonesia. 

Namun kebanyakan masyarakat Indonesia masih belum tahu tentang apa dan 

bagaimana pasar modal itu berjalan, hanya masyarakat yang tinggal di Kota-kota 

besar Indonesia lah yang sudah mengenal dan memmahai betul tentang pasar 

modal. 

Menurut Tandelilin (2010), pasar modal adalah pertemuan antara pihak 

yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 
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memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat untuk melakukan jual beli saham 

adalah bursa efek. Indonesia memiliki bursa efek yang diberi nama Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang sebelumnya merupakan gabungan antara Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). 

Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian karena pasar 

modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

memiliki kelebihan dana. Disamping itu pasar modal sangat bermanfaat untuk 

perusahan, karena dengan adanya pasar modal perusahaan mendapat sumber 

pendanaan eksternal.  

Menurut Darmadji dan Fakhruddin (2001) Pasar modal memiliki dua jenis 

pasar, yaitu: 

1.  Pasar Perdana (Primary Market)  

Pasar  perdana  adalah  jenis  pasar  yang ada dalam  pasar  modal  dimana  

merupakan tempat saham  dan sekuritas  lainnya  dijual pada pertama  

kalinyakepada  masyarakat  (penawaran  umum)  sebelum saham  dan  sekuritas  

tersebut  dicatatkan  di  bursa.  Kegiatan  ini  disebut  penawaran umum  perdana  

(Initial  Public  Offering).  Harga  saham  di  pasar  perdana  ditentukan oleh 

kesepakatan antara emiten dan penjamin emisi (underwriter) berdasarkan faktor-

faktor  fundamental dan faktor lain yang perlu diidentifikasi. Underwriter selain 

menentukan harga saham bersama emiten, juga melakukan proses penjualannya.  

2.  Pasar Sekunder (Secondary Market)  

Pasar  sekunder  adalah  jenis  pasar  dalam  pasar  modal  dimana  saham  

dan sekuritas  lainnya  diperjualbelikan  kepada  publik  setelah  melakukan 
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penawaran saham perdana di pasar perdana.  Harga  saham  di  pasar  ini  

ditentukan  oleh  mekanisme  permintaaan  dan penawaran yang terjadi di pasar. 

 

2.3 Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan melakukan go public, akan melakukan penawaran 

umum penjualan saham pertama kalinya di pasar perdana, kegiatan ini sering 

disebut IPO (Initial Public Offering). Initial Public Offering atau penawaran 

umum perdana merupakan suatu syarat bagi emiten yang pertama kali menjual 

sahamnya di Bursa Efek. Setelah saham perusahaan dijual pada pasar perdana 

barulah kemudian perusahaan dapat memperjualbelikan sahamnya di pasar 

sekunder (Tandelilin, 2010). 

Proses Initial Public Offering (IPO) dilaksanakan berdasarkan UU pasar 

modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya Initial Public 

Offering (IPO), tidak hanya melakukan penawaran saham kepada pemodal oleh 

penjamin emisi (underwriter) di pasar perdana, tapi juga melakukan kegiatan 

penjatahan saham, yaitu pengalokasian saham yang telah dipesan oleh para 

investor sesuai dengan jumlah saham yang tersedia dan pencatatan saham saat 

saham mulai diperdagangkan di bursa. 

Untuk dapat menujual sahamnya di pasar modal, perusahaan harus 

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI, sebagai 

mana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 

859/KMK.01/1989 tentang emisi efek di bursa dan peraturan tentang pelaksanaan 

emisi dan perdagangan saham yang tercantum dalam keputusan BAPEPAM 
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No.011/PM/1987. Persyaratan untuk perusahaan yang akan melakukan go public, 

antara lain:  

1. Perusahaan berbadan hukum perseroan terbatas 

2. Bertempat kedudukan di Indonesia 

3. Mempunyai modal yang disetor penuh Rp 200.000.000,00 

4. Dua tahun memperoleh keuntungan 

5. Laporan keuangan dua tahun terakhir harus diperiksa oleh akuntan publik 

dengan unqualified opinion. 

6. Khusus bank, selama tiga tahun terakhir harus memenuhi ketentuan; dua 

tahun pertama harus tergolong cukup sehat dan satu tahun terakhir tergolong 

sehat. 

Pada saat penawaran saham perdana, harga saham yang ditawarkan 

merupakan hasil dari kesepakatan antara emiten dengan underwriter. Meskipun 

dalam melakukan penentuan harga emiten bersama-sama dengan underwriter, 

keduanya sebenarnya memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain Ghozali 

dan Mansur (2002). Emiten menginginkan harga yang tinggi untuk saham yang 

akan dijual di pasar perdana, dengan begitu emiten akan mendapat tambahan dana 

yang besar dan maksimal. Sedangkan underwritersendiri menginginkan harga 

saham yang redah pada penawaran saham perdana untuk meminimalkan resiko 

yang menjadi tanggung jawabnya apabila teradapat saham yang tidak terjual 

dalam pasar perdana. Di Indonesia menganut satu tipe penjaminan yang dilakukan 

oleh underwriter yaitu tipe penjaminan full commitment,  dimana underwriter 

akan bertanggung jawab dengan cara membeli terhadap saham yang tidak terjual 
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dalam pasar perdana. Tipe penjaminan yang seperti ini memiliki resiko yang 

tinggi. Sehingga untuk menghindari resiko tidak terjualnya saham di pasar 

perdana maka underwriter akan melakukan negoisasi dengan emiten agar 

menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi, bahkan harga saham yang ditetapkan 

cenderung underpriced. Disamping itu pada saat melakukan penentuan harga, 

terjadi asimetri informasi dimana underwriter memiliki informasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan emiten. 

 

2.4 Underpricing 

Ali  dan Hartono  (2001)  mendefinisikan  underpricingadalah  perbedaan 

antara harga penawaran perdana dengan harga penutupan  saham  IPO di  pasar   

sekunder  pada hari  pertama. Selisih harga inilah yang sering disebut initial 

return. Underpricing merupakan fenomena yang umum dan sudah sering terjadi 

pada pasar modal manapun pada saat emiten melakukan IPO. Kondisi 

underpricing tentu merugikan perusahaan yang melakukan go public, karena dana 

yang diperoleh dari publik tidak maksimum (Retnowati, 2013). Menurut Beatty 

(1989) Para pemlik perusahaan menginginkan agar meminimalkan underpricing, 

karena terjadinyaunderpricing akan menyebabkan transfer kemakmuran dari 

pemilik kepada para investor. 
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2.5  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing 

2.5.1  Reputasi Underwriter 

 Underwriter merupakan lembaga yang berperan besar dalam setiap emisi 

efek di pasar modal. Dalam menjalankan tugasnya underwriter membantu emiten 

dalam mempersiapkan pernyataan pendaftaran emisi beserta dokumen 

pendukungnya dan memberi masukan kepada emiten. Underwriter dan emiten 

akan membuat kesepakantan untuk penentuan harga saham yang akan ditawarkan 

di pasar perdana, sedangkan harga saham di pasar sekunder akan ditentukan oleh 

mekanisme pasar. 

Reputasi Underwriterdapat dilihat dari dua sisi, dari sisi klien maupun 

investor. Jika dilihat dari sisi klien, underwriter yang memiliki reputasi yang baik  

dapat dilihat dari tingkat permintaan jasa penjaminan dari klien. Semakin banyak 

emiten yang mempercayakan IPO kepada underwriter, berarti underwritertersebut 

dapat dikatakan memiliki reputasi yang baik. Sedangkan dari sisi calon investor, 

reputasi underwriter dapat dilihat dari nilai IPO (gross  proceeds).  Semakin  

tinggi  nilai  IPO,  berarti  semakin besar kepercayaan calon investor kepada 

underwriter(Hidhayanto, 2004). Penelitian yang telah di lakukan oleh Zirman dan 

Darlis (2011) menunjukan bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat underpricing. Sedangkan penelitian yang telah di 

lakukan Prastica (2012) dan Ekadjaja dan Wendy (2009) menyatakan bahwa 

reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Adanya fungsi penjaminan saham tersebut berarti underwriter mempunyai 

peranan kunci bagi kesuksesan emisi surat berharga suatu perusahaan. Ditinjau 
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dari tanggung jawab underwriter sebagai penjamin emisi, terdapat empat tipe 

penjaminan, yaitu : 

a. Full Commitment 

Underwriter sebagai penjamin dengan tipe full commitment ini 

memberikan jaminan kepada emiten, bahwa penjamin emisi akan membeli surat 

berharga yang ditawarkan dan kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat 

dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan kepada emiten 

dengan risiko jika sebagian atau seluruh efek tersebut tidak laku terjual maka 

seluruhnya menjadi beban penjamin emisi. 

b. Best Effort 

Underwriter sebagai penjamin dengan tipe best effort ini menempatkan 

para penjamin emisi hanya berperan sebagai agen dari emiten saja, yaitu dengan 

menjualkan emisi surat berharga sebaik – baiknya. Penjamin emisi tipe ini hanya 

akan membayar sebesar harga efek yang laku terjual. 

c. Standby Commitment 

Underwriter sebagai penjamin emisi dengan tipe standby commitment ini 

bertanggungjawab untuk menawarkan dan menjual suatu emisi surat berharga dan 

menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual dengan tingkat 

harga tertentu sesuai dengan syarat yang dijanjikan. 

d. All or None Commitment 

Underwriter sebagai penjamin emisi dengan tipe all or none commitment 

ini, sebelum menjual efek, sudah memiliki dan membeli efek tersebut sehingga 

mereka dapat menjual dengan harga tertentu. 
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Di Indonesia menganut satu tipe penjaminan yaitu tipe Full Commitment, 

dimana underwritersebagai penjamin emisi harus bertanggung jawab dengan cara 

membeli saham yang tidak terjual di pasar perdana, tipe penjaminan seperti ini 

memiliki resiko yang lebih besar dibandingkan dengan tipe penjaminan lainnya. 

Oleh karena itu underwriterakan berusaha untuk menetapkan harga saham yang 

tidak terlalu tinggi, bahkan cenderung underpriced untuk mengurangi resiko tidak 

terjualnya saham pada pasar perdana. 

Menurut Sitompul (2004:72), underwriter yang baik setidaknya harus 

memiliki keahlian antara lain: 

1. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan dalam menyusun struktur 

penawaran dan membentuk sindikasi dengan para penjamin emisi dan para 

broker (agen penjualan) untuk mendukung efek perusahaan setelah proses 

pendaftaran. 

2. Pengalaman yang luas, underwriter diharuskan mempunyai pengetahuan 

yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai tipe investor. 

3. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran efek, dengan demikian 

dapat membuat perusahaan menjadi kelihatan menarik dan menghasilkan 

keuntungan yang cukup bagi investor.  

4. Kemampuan memberikan dukungan, underwriter yang baik harus 

mempunyai kemampuan untuk membantu perusahaan dalam penawaran efek 

selanjutnya. 
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5. Memiliki bagian riset dan pengembangan dengan ruang lingkup kerjanya 

membantu perusahaan untuk menganalisis perusahaan kliennya, pasar dan 

juga perekonomian secara makro dan mikro. 

 

2.5.2 Reputasi Auditor 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan oleh investor atau calon investor dan underwriter untuk menilai 

perusahaan yang akan go public dan menjadi bahan pertimbangan oleh para 

investor untuk mengambil keputusan dalam menginvestasikan dananya. Dalam 

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 859/KMK.01/1987 menyatakan bahwa 

salah satu persyaratan dalam proses go public adalah laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh kantor akuntan publik. Laporan keuangan yang telah diaudit akan 

meningkatkan tingkat kepercayaan kepada setiap penggunanya. 

Auditor berperan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

perusahaan sebagai calon emiten. Auditor yang berkualitas akan dihargai 

dipasaran dalam bentuk tingginya permintaan jasa audit dan auditor yang 

memiliki reputasi yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula. Atas kualitas pengauditannya yang 

tinggi, auditor akan dihargai dalam bentuk premium harga oleh klien. Penggunaan  

adviser  yang  profesional  (auditor  dan underwriter yang mempunyai  reputasi  

tinggi) dapat digunakan  sebagai  tanda atau  petunjuk  terhadap  kualitas  

perusahaan  emiten,  Holland  dan  Harton(1993)  dalam Daljono  (2000).Menurut 

Helen (2007) Penggunaan auditor yang profesional dan berkualitas, akan 
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mengurangi kesempatan emiten untuk melakukan kecurangan dalam menyajikan 

informasi yang tidak menyesatkan mengenai prospeknya dimana yang akan 

datang. Dengan demikian maka akan memperkecil kemungkinan perusahaan 

untuk berbuat kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang tidak akurat 

ke pasar. 

Penggunaan auditor yang bereputasi tinggi dapat digunakan sebagai tanda 

petunjuk terhadap kualitas perusahaan emiten, Holland dan Harton, (1993) dalam 

Daljono (2000). Oleh karena itu, perusahaan yang akan melakukan IPO akan 

memilih KAP yang memiliki reputasi yang baik. Menurut penelitian yang telah di 

lakukan oleh Zirman dan Darlis (2011) menunjukan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat underpricing. Sedangkan 

penelitian yang telah di lakukan Prastica (2012), Risqi dan Harto (2013) dan 

Ekadjaja dan Wendy (2009) menyatakan bahwa reputasi auditortidak berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing. 

 

2.5.3 Umur Perusahaan 

Menurut  Daljono  (2000),  Umur  perusahaan  menunjukan  seberapa  

lama perusahaan mampu bertahan. Semakin lama umur perusahaan, maka 

semakin banyak  informasi  yang  telah  diperoleh  masyarakat  tentang  

perusahaan tersebut. Dengan  demikian  akan mengurangi  adanya  asimetri  

informasi  dan memperkecil  ketidakpastian  dimasa  yang  akan  datang  (Rosyati  

dan  Sabeni, 2002). 
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Umur perusahaan merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi para 

investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dala persaingan bisnis. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyusari (2013) dan Zirman dan Darlis (2011) 

menunjukan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Sedangkan penelitan yang dilakukan Ekadjaja dan Wendy (2009) 

menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

 

2.5.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian 

saham. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal oleh 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). 

Pada umumnya skala atau ukuran perusahaan menjadi salah faktor oleh investor 

dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya. Menurut penelitian Zirman 

dan Darlis (2011) menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

tingkat underpricing.Sedangkan menurut Elston & Yang (2010) ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 
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2.5.5 Return On Asset (ROA) 

ROA merupakan suatu salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on assets (ROA) 

yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya 

apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang 

dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika suatu perusahaan 

mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam 

meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan 

tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan 

menghambat pertumbuhan. Menurut Ghozali dan Mansur (2002), ROA menjadi 

salah satu pertimbangan investor dalam melakukan investasi terhadap saham-

saham di lantai bursa.  Penelitian yang telah dilakukan Zirman dan Darlis (2011) 

dan Prastica (2012) menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Nilai ROA dapat diukur dengan rumus, 

     
                  

          
        

 

2.5.6 Financial Leverage 

Financial leverage merupakan perbandingan antara total hutang dengan 

total aktiva, yang menunjukan berapa bagian aktiva yang digunakan untuk 
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menjamin utang. Tingkat leverage menggambarkan tingkat resiko suatu 

perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban dengan total 

aktiva perusahaan (Zirman dan Darlis, 2011). Menurut Daljono (2000) semakin 

tinggi tingkat  leverage  maka semakin tinggi pula tingkat resiko suatu perusahaan 

dan semakin tinggi pula tingkat  ketidakpastian  perusahaan.  Karena  besarnya  

utang  yang  ditanggung  perusahaan.  pengaruh investor dalam informasi ini 

menyebabkan harga saham yang ditawarkan mengalami underpricing. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zirman dan Darlis menyatakan bahwa 

Financial Leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

 

2.5.7 Debt to Equity Ratio (DER) 

DER (Debt to Equity Ratio) merupakan rasio perbandingan antara hutang 

dan modal. DERyang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki hutang 

yang lebih banyak dibandingkan dengan modal yang dimilikinya. Sesuai dengan 

teori menyatakan bahwa nilai DER yang tinggi maka kepastian keberlangsungan 

hidup suatu perusahaan untuk masa depannya semakin tinggi juga. Sehingga 

kepercayaan investor akan semakin menurun pada akhirnya menyebabkan 

meningkatnya tingkat Underpricing(Wahyusari, 2013). Penelitian yang telah 

dilakukan oleh Wahyursari (2013) menyatakan bahwa DER (Debt to Equity 

Ratio) berpengaruh terhadap tingkat underpricing.DER dapat diukur dengan 

rumus; 
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2.5.8 Earnings Per Shares (EPS) 

. EPS (Earning Per Share) merupakan rasio yang menggambarkan jumlah 

rupiah yang akan diperoleh untuk setiap lembar saham biasa atau laba bersih 

setiap satu lembar saham. Earning Per Share diukur dengan membandingkan 

pendapatan bersih setelah pajak dengan jumlah lembar saham yang beredar. Rasio 

ini memberikan harapan kepada investor untuk mendapatkan keuntungan dari 

investasi yang telah dilakukan investor. Semakin tinggi EPSmaka, semakin tinggi 

pula harapan para investor untuk memperoleh keuntungan, sehingga harga saham 

perdana akan mengalami kenaikan ketika masuk dalam pasar sekunder. 

 

2.5.9 Struktur Kepemilikan 

Menurut Abdurrahman dan Septyanto (2008) struktur kepemilikan 

merupakan sebuah  komposisi dari  pemegang  saham  dalam  suatu perusahaan  

yang  dihitung  berdasarkan pada  jumlah  saham  yang  dimiliki,  dibagi dengan 

seluruh jumlah saham yang beredar. Proporsi dalam kepemilikan inilah yang akan 

menentukan  jumlah  mayoritas  dan  minoritas  kepemilikan  saham  dalam 

perusahaan. Struktur kepemilikian terbagi menajdi tiga yaitu  

a) Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan  manajerial  adalah  kepemilikan  saham  perusahaan  oleh 

manajer atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham.  Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan  kepentingan  

antar  manajer  dengan  pemegang  saham.Manajer diperlakukan  bukan  sebagai  

pihak  eksternal  yang  digaji  untuk kepentingan perusahaan,  melainkan  
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diperlakukan sebagai pemegang  sahamperusahaan.  Adanya  kepemilikan  saham  

oleh manajer  membuat  keputusankeputusan  yang  diambil  manajer  tidak  

semata-semata  untuk  kepentingan manajemen  tetapi  juga  untuk  kepentingan  

pemegang  saham  karena  manajerakan  ikut  merasakan  secara  langsung  

manfaat  dari  keputusan  yang  diambil dan  ikut  pula  menanggung  kerugian  

sebagai  konsekuensi  dari  pengambilan keputusan yang salah.  

Sesuai  pendekatan  keagenan,  kepemilikan  manajerial  akan  efektif 

mengurangi  agency  problem  antara  manajer  dengan  pemegang  saham. Akan 

tetapi,  proporsi  kepemilikan  manjerial  yang  terlampau  besar  juga  akan 

berbahaya  bagi  perusahaan.  Maka  dari  itu,  dalam  suatu  

perusahaandiberlakukan pembatasan proporsi saham yang dimiliki anggota direksi 

guna membatasi  kewenangan  seorang  direksi  yang  terlampau  besar  dalam 

pengambilan keputusan perusahaan. 

b) Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan  institusional  adalah  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh 

institusi  atau  lembaga. Kepemilikan  institusional  akan  meningkatkan  

partisipasi  investor institusi dalam kepemilikan perusahaan dan diyakini dapat 

meningkatkan nilai perusahaan  karena  lebih  banyak  pengawasan  yang  efektif.  

Besarnya prosentase  kepemilikan  institusional  akan  berpengaruh  pada  

efektifitaskegiatan  monitoring  terhadap  manajemen.  Mekanisme  monitoring  

tersebut akan  menjamin  peningkatan  kemakmuran  pemegang  saham,  karena  

hal  ini akan mencegah manajer dari pembuatan keputusan yang bersifat 

oportunis. 
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c) Kepemilikan Asing 

Kepemilikan  asing  didefinisikan  sebagai  investor/pemegang  saham  

dari negara  lain  (domisili  dan  aspek  legal  pendirian  perusahaan  di  luar  

negeri)yang  menginvestasikan  dananya  ke  perusahaan  dalam  jumlah  yang  

cukup besar untuk mengendalikan perusahaan  tersebut (Hadiprajitno, 2013).  

Bentuk penyertaan  asing  secara  teori  memiliki  kelebihan  kemampuan  dan  

sumber daya dalam melakukan pengendalian perusahaan yang lebih efektif.  

Semakin besar  proporsi  kepemilikan  saham  perusahaan  oleh  investor  asing  

akan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perusahaan. 

Besar kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi akan  mendorong 

perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pada 

umumnya investor Institusi memiliki kemampuan lebih dan sumber daya yang 

memadai untuk melakukan pengawasan. Sehingga melalui adanya investor 

instititusi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap 

kinerja perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi 

dan Gunawan (2013) menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap underpricing. 

 

2.5.10 Corporate Governance 

Menurut  Forumfor  Corporate  Governance  inIndonesia (FCGI). FCGI 

(2001) mendefinisikan corporate governance sebagaiseperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara  pemegang  kepentingan  internal  dan  eksternal  yang  

berkaitan dengan  hak-hak  dan  kewajiban  mereka  atau suatu  sistem yang  
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mengendalikan  perusahaan.  Darmadi dan Gunawan (2013), menemukan bahwa 

tingkat underpricing  dipengaruhi oleh corporate governance. Karateristik  

corporate governancedapat  dilihat  dari  struktur  dewan  dan  struktur  

kepemilikan  dalam perusahaan  (Darmadi  dan  Gunawan,  2013). Struktur dewan 

diproksikan dalam dua proksi yaitu board size dan board independence. Board 

Size diartikan sebagai jumlah dewan yang menjalankan sebuah perusahaan. 

Jumlah anggota  dewan  komisaris  akan  sangat  berpengaruh  terhadap  

pelaksanaan  kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan  dan  berperan  

penting  dalam  mengurangi  agency  problem antara  manajer  dan  pemegang  

saham (Sasongko, 2014).Board independencemenjelaskan tingkat independensi 

suatu  dewan  komisaris  yang  dapat  dilihat  dari  seberapa  besar  proporsi  

komisaris independen  yang berada pada struktur dewan komisaris perusahaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan Darmadi dan Gunawan (2013) menunjukkan 

bahwa board size dan Board independence memiliki hubungan yang signifikan 

positif terhadap underpricing. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu telah meneliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat underpricing dengan variabel yang bervariasi. Meskipun 

demikian, masih ditemukan berbagai hasil yang tidak konsisten dengan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang 

berhubungan dengan tigkat underpricing yang akan diteliti: 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  Zirman & 

Darlis 

(2011) 

Pengaruh 

informasi 

Akuntansi dan 

Non Akuntansi 

Terhadap 

Kecenderungan 

Underpricing: 

Studi Pada 

Perusahaan yang 

Melakukan Initial 

public Offering 

(IPO) Di Bursa 

Efek Indonesia 

X1: 

Reputasi 

Underwriter, 

X2:  

Reputasi Auditor 

X3: 

ROA 

X4:  

Tingkat Leverage, 

X5: 

Umur 

Perusahaan,  
 

 

X6:  

Ukuran 

Perusahaan 

Y:  

Tingkat 

underpricing 

Reputasi 

Underwriter, 

Reputasi Auditor, 

ROA, Tingkat 

Leverage, Umur 

Perusahaan, 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

negatif secara 

signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

2.  Agustin 

Ekadjaja 

dan Wendy 

The 

(2009) 

Analisis Atas 

Faktor-Faktor 

Penyebab 

Underpricing 

Saham Perdana 

Pada Perusahaan 

Trading Yang 

Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Jakarta Tahun 

2000-2007 

X1: 

Reputasi Auditor, 
X2: 
Reputasi 

Underwriter, 
X3: 

Umur 

Perusahaan,  
X4:  
Ukuran 

Perusahaan 

X5: 
Financial 

Leverage 

Y:  

Underpricing 

Reputasi 

Underwriter, 

Reputasi Auditor, 

Financial 

Leverage 

, Umur 

Perusahaan, tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

underpricing. 

Ukuran 

Perusahaan 

memiliki 

pengaruh negatif 

secara signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

3.  Yurena 

Prastica,  

(2012) 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Tingkat 

X1: 

Reputasi 

Underwriter, 

X2: 

 Reputasi 

Underwriter, 

Reputasi Auditor, 

Ukuran 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Underpricing 

Pada Saat 

Penawaran 

Umum Saham 

Perdana 

Reputasi Auditor, 

X3: 

Ukuran 

Perusahaan, 

X4 :  

ROA 

Y:  

Underpricing 

Perusahaan, tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

underpricing. 

ROA berpengaruh 

positif secara 

signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

4.  Peter-Jan 

Engelen 

&Marc van 

Essen,  

(2010) 

Underpricing of 

IPOs: F irm-, 

Issue- and 

Country Specific 

Characteristics. 

X1: 

Penegakan 

Hukum 

X2: 
Korupsi, 

X3: 

Perlindungan 

Pemegang saham 

Minoritas 

X4 :  

Sistem Hukum 

X5: 

Sumber Hukum,  
X6:  
Tanggal listing, 

X7:  
Tingkat 

Teknologi 

X8:  
PER, 

X9:  
Nature of The 

Offer, 

X10:  
Modal Ventura, 

X11:  
Metode IPO, 

Y:  

Underpricing 

-Perusahaan yang 

melakukan IPO 

tahun 2000 

memiliki 

hubungan yang 

signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

dibandingkan 

dengan tahun 

2001-2004 

-Perusahaan 

berteknologi 

tinggi dan Umur 

Perusahaan 

berpengaruh 

positif siginifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

-PER (Price 

Earning Ratio) 

dan Modal 

ventura tidak 

signifikan 

berpengaruh pada 

tingkat 

underpricing. 

- Nature of The 

Offer , Metode 

Book Building, 

Metode Tender,  

Negara yang 

(Lanjutan) 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Memiliki 

Perlindungan 

Pemegang Saham 

Minoritas, Sistem 

hukum, 

Penegakan 

hukum, dan 

Sumber Hukum 

Jerman Memiliki 

hubungan negatif 

tidak signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

 

5.  Julie Ann 

Elston & J. 

Jimmy 

Yang 

(2010) 

Venture capital, 

ownership 

structure, 

accounting 

standards and 

IPO 

underpricing: 

Evidence from 

Germany  

X1: 

Modal Ventura, 
X2: 
Struktur 

Kepemilikan, 
X3: 

Kepemilikan 

Bank,  
X4:  
Standar 

Akuntansi 

Y:  

Underpricing 

Modal Ventura, 

Struktur 

Kepemilikian, 

Standar 

Akuntansi, Bank 

Influence tidak 

berpengaruh 

terhadap tingkat 

underpricing. 

-Ukuran 

Perusahaan dan 

Isu memiliki 

pengaruh Positif 

secara signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

-Prevision dan 

internet memiliki 

pengaruh negatif 

secara signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

6.  Toto 

Rusmanto 

& Agnesia 

Fransiska 

(2012) 

Pengaruh 

Pemilihan 

Metode 

Akuntansi, 

Auditor, 

X1: 

Metode 

Akuntansi, 
X2: 
Metode 

Metode akuntansi  

persediaan  FIFO  

dan Metode 

akuntansi  

penyusutan  garis  

(Lanjutan) 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Underwriter,dan 

Kepemilikan 

terhadap Tingkat 

Underpricing 

Saham 

Akuntansi 

Penyusutan, 
X3: 

Reputasi Auditor,  
X4:  
Reputasi 

Underwriter 

X5: 
Sinyal 

Kepemilikan 

Y:  

Underpricing 

lurus akan 

menghasilkan 

tingkat 

underpricing 

yang lebih tinggi. 

Reputasi auditor 

dan Sinyal 

kepemilikan 

berpengaruh 

positif signifkan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

Reputasi 

Underwriter 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

 

7.  Ayu 

Wahyusari 

(2013) 

Analisis  Faktor-

Faktor  Yang  

Mempengaruhi  

Underpricing  

Saham  Saat IPO 

Di BEI 

X1: 

Solvabilitas, 
X2: 
ROA, 
X3: 

DER,  
X4:  

Umur 

Perusahaan, 
X5: 
Reputasi 

Underwriter, 

Y:  

Tingkat 

Underpricing 

Solvabilitas 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

saham. 

ROA (return on 

asset) dan 

Reputasi 

underwriter tidak 

berpengaruh 

siginifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

saham. 

DER (Debt to 

equity ratio) dan 

Umur perusahaan 

berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing 

(Lanjutan) 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

 

8.  Indita 

Azisia 

Risqi, &Puji 

Harto 

(2013) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Underpricing 

Ketika Initial 

Public Offering 

(IPO) di bursa 

efek indonesia 

X1: 

Reputasi 

Underwriter, 

X2: 
Reputasi Auditor, 

X3: 

ROE, 
X4:  

Tingkat Leverage, 
Y:  

Tingkat 

Underpricing 

Reputasi 

underwriterberpe

ngaruh  negatif 

signifikan  

terhadap  

mengungkapan  

underpricing. 

Reputasi  auditor , 

Return on equity  

(ROE) dan 

Tingkat  leverage 

tidak  

berpengaruh 

terhadap 

underpricing. 

9.  Salim 

Darmadi & 

Randy 

Gunawan 

(2012) 

Underpricing, 

Board Structure, 

and Ownership: 

An Empirical 

Examination of 

Indonesian IPO 

Firms 

X1: 

board size,  

X2: 

board 

independence,  

X3: 

ownership 

concentration, 

 

 

X3: 

institutional 

Ownership, 

Y:  

Underpricing 

Board size dan 

institutional 

ownership secara 

signifikan 

Berpengaruh 

negatif terhadap 

underpricing. 

Board 

independenceberp

engaruh 

signifikan.owners

hip 

concentrationtida

k signifikan 

berpengaruh 

positif terhadap 

underpricing 

10. 1 Yolana dan 

Martani  

(2005) 

Variabel-

Variabel yang 

Mempengaruhi 

Fenomena 

Underpricing 

Pada Penawaran 

Saham Perdana 

di BEJ  tahun 

X1: 

Reputasi 

Underwriter, 

X2: 
Rata-rata Kurs, 
X3: 

Ukuran 

Perusahaan 

Reputasi 

Underwritertidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

ROE dan Rata-

rata Kurs 

(Lanjutan) 
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Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1994 – 2001 X4:  

ROE, 

X5:  

Jenis Industri 

Y:  

Tingkat 

Underpricing 

berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap tingkat 

underpricing. 

Total aktiva dan 

Jenis Industri 

berpengaruh 

signifikan 

negative terhadap 

tingkat 

underpricing. 

 

2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis  

Perusahaan yang sudah go public, akan lebih dimudahkan untuk mendapat 

tambahan modal dimana dana tambahan modal tersebut didapatkan melalui 

dengan menjual sahamnya kepada publik di pasar perdana. Sebelum perusahaan 

berkembang menjadi perusahaan go public maka perusahaan akan melakukan 

penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering). Initial Public 

Offering atau penawaran umum perdana merupakan suatu syarat bagi emiten yang 

pertama kali menjual sahamnya di Bursa Efek. Harga saham yang akan dijual di 

pasar perdana ditentukan oleh kesepakatan antara emiten dengan underwriter. 

Sedangkan harga saham yang dijual di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme 

pasar, yaitu permintaan dan penawaran (Daljono, 2000). 

Dalam pelaksanaan IPO sering kali terjadi fenomena yang umum terjadi 

yang biasa disebut underpricing.  Underpricing  terjadi karena harga saham pada 

saat IPO lebih rendah daripada harga saham di pasar sekunder sebagai akibat 

(Lanjutan) 
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adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak underwriter 

dengan pihak emiten. Dalam membuat kesepakatan penentuan harga saham pada 

saat IPO memerlukan beberapa informasi yang berkaitan dengan kondisi pasar 

dan penjualan saham perdana. Informasi keuangan dan non keuangan merupakan 

informasi penting yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan yang akan 

melakukan go public, dimana melalui informasi tersebut diharapkan dapat 

membantu investor dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi pada 

perusahaan yang melakukan go public. 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informasi 

keuangan seperti Total Aset, Return On Asset (ROA) dan struktur kepemilikan 

saham.. Sedangkan informasi non kuangan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan. 

Underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk 

melakukan penawaran umum bagi kepentingan  emiten  dengan  atau  tanpa  

kewajiban  untuk membeli  sisa  efek yang  tidak  terjual. Pada proses penentuan 

harga inilah terjadi asimetri informasi. Underwriter memiliki informasi yang lebih 

baik daripada emiten. Sehingga terjadinya underpricing tergantung pada reputasi 

underwriter. 

Auditor memiliki peranan penting dalam proses go public karena auditor 

inilah yang memeriksa laporan keuangan perusahaan sebagai calon emiten. 

Laporan keuangan nantinya akan menjadi sumber informasi untuk underwriter 

dalam menentukan harga saham pada saat penawaran saham perdana atau IPO, 
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dan juga menjadi sumber informasi bagi para investor. Auditor yang berkualitas 

dan memiliki reputasi yang tinggi maka akan menghasilkan laporan audit yang 

berkulitas pula dan tentunya akan meningkatkan kepercayaan para pihak-pihak 

yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi asimetri informasi yang ada dan 

mengurangi tingkat underpricing. 

Umur perusahaan menunjukan kemampuan perusahaan untuk bertahan 

hidup. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak pula informasi yang 

dapat diserap oleh masyarakat.Dengan  demikian  akan mengurangi  adanya 

asimetri  informasi  sehingga akan mengurangi tingkat underpricing. 

Ukuran perusahaan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh para 

investor ketika akan berinvestasi. Perusahaan dengan skala yang besar cenderung 

lebih dikenal oleh masyarakat luas, sehingga masyarakat dapat lebih mudah 

mendapatkan informasi mengenai perusahaan tersebut. Tingkat ketidakpastian 

yang dihadapi oleh calon investor dapat diperkecil apabila informasi yang 

didapatkan investor itu banyak, sehingga dapat memperkecil tingkat underpricing. 

ROA (Return On Assets), merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba melalui asset yang 

dimilikinya. Semakin tinggi nilai ROA, akan mengurangi ketidakpastian IPO 

sehingga dapat mengurangi tingkat underpricing. 

Struktur kepemilikan perusahaan akan mempengaruhi keputusan yang 

akan diambil perusahaan. Kepemilikan  institusional  adalah  saham  perusahaan  

yang  dimiliki  oleh institusi  atau  lembaga. Kepemilikan  institusional  akan  
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meningkatkan  partisipasi  investor institusi dalam kepemilikan perusahaan dan 

diyakini dapat meningkatkan nilai perusahaan  karena  lebih  banyak  pengawasan  

yang  efektif. mengatakan bahwa dengan kehadiran investor institusional dalam 

perusahaan, dapat mengurangi asimetri informasi  antara emiten  dan  calon  

investor  baru, sehingga dapat memperkecil tingkat underpricing. Karena pada 

umumnya investor institusional memiliki pengetahuan dan informasi yang lebih 

baik.  

2.8 Pengembangan dan Perumusan Hipotesis 

2.8.1 Pengaruh Reputasi Underwirter Terhadap Tingkat Underpricing 

Underwriter merupakan lembaga yang berperan besar dalam setiap emisi 

efek di pasar modal. Perusahaan yang akan melakukan Go public, akan menjual 

sahamnya terlebih dahulu di pasar perdana. Harga saham pada penawaran perdana 

ditentukan berdasarkan kesepatakan Underwriter dan emiten sedangkan harga 

saham di pasar sekunder akan ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam 

melaksanakan tugasnya underwriter akan membuat kontrak dengan emiten untuk 

melakukan penawran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa 

kewajiban membeli sisa efek yang tidak terjual. Dalam hal ini underwriter 

memiliki informasi yang lebih baik mengenai permintaan saham-saham emiten, 

dibandingkan dengan emiten itu sendiri. Oleh karena itu, underwriter akan 

memanfaatkan informasi yang dimiliki untuk membuat kesepakatan yang optimal 

dengan emiten. 

Berhubung  penentuan  harga  perdana  saham  ditentukan  oleh  emiten  

dan underwritersebagai penjamin emisi, sudah selayaknya kalau 



39 
 

 
 

underwritertersebut mempunyai  peran  yang  besar  dalam  menentukan  harga  

perdana  saham.  Oleh karena itu, underwritersebagai pihak luar yang 

menjembatani kepentingan emiten dan  investor  diduga  berpengaruh  terhadap  

tinggi  rendahnya  tingkat  underpriced (Nurhidayati dan Indriantoro, 1998). 

Menurut Ghozali dan Mansur (2002)  bahwa  reputasi  underwriter signifikan  

mempengaruhi  fenomena underpricing dengan arah koefisien korelasi negatif.  

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis pertama 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Reputasi underwriter berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

 

2.8.2 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Tingkat Underpricing 

Perusahaan yang akan melakukan Go public memiliki kewajiban untuk 

melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan 

Publik). Perusahaan yang akan menggunakan jasa KAP (Kantor Akuntan Publik) 

yang memiliki reputasi yang baik. Hasil penilaian atas kewajaran laporan 

keuangan akan menjadi sangat penting untuk perusahaan yang akan melakukan 

Go public. 

  Menurut  Daljono  (2000)  Penggunaan  adviser   yang  professional  

(auditor  dan  underwriter  yang mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan 

sebagai tanda atau petunjuk sebagai kualitas perusahaanemiten. Hasil penelitian 

Balvers at al (1998) dalam Rosyati dan Sabeni (2002) menunjukkan reputasi 

auditor dan reputasi underwriter berpengaruh negatif terhadap initial return. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H2:  Reputasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

 

2.8.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Umur  perusahaan  menunjukkan  seberapa  lama  perusahaan  mampu  

bertahan. Semakin  lama  umur  perusahaan,  maka  semakin  banyak  informasi  

yang  telah diperoleh  masyarakat  tentang  perusahaan  tersebut (Daljono 2000). 

Dengan  demikian  akan mengurangi  adanya  asimetri  informasi  dan 

memperkecil  ketidakpastian  dimasa  yang  akan  datang  (Rosyati dan Sabeni, 

2002). Perusahaan yang telah lama berdiri kemungkinan memiliki pengalaman 

yang lebih banyak. 

Umur perusahaan merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi para 

investor dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan dapat menunjukkan 

kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan dala persaingan bisnis. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Beatty  (1989) dan Rosyati  dan  Sabeni(2002),  

menemukan bahwa perusahaan yang memiliki umur lebih lama (sejak berdiri 

hingga IPO) cenderung memiliki tingkat underpricing yang rendah.Berdasarkan 

uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

H3:  Umur perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 
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2.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal oleh 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). 

Pada umumnya skala atau ukuran perusahaan menjadi salah faktor oleh investor 

dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya. 

Hasil dari penelitian  Janice  dkk di  Australia  periode  tahun 1980-1990 

mengatakan bahwa ada  pengaruh  antara  skala  perusahaan dengan  tingkat 

underpricing (seperti yang dikutip oleh Ghozali dan Mansur, 2002) 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H4:  Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

 

2.8.5 Pengaruh Return On Assets (ROA) Terhadap Tingkat Underpricing 

 ROA merupakan suatu salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Return on assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Menurut Imam Ghozali dan 
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Mansur (2002), ROA menjadi salah satu pertimbangan investor dalam melakukan 

investasi terhadap saham-saham di lantai bursa. 

Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva 

yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi 

perusahaan. Sebaliknya apabila return on assets yang negatif menunjukkan bahwa 

dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian. Jadi jika 

suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut 

berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang 

digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami 

kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. Menurut  Ghozali dan Mansur 

(2002) bahwa ROA mempengaruhi  underpricing dengan level signifikansi 5% 

dengan arah negatif. 

Dari uraian diatas variabel-variabel yang diduga menjadi pengaruh tingkat 

underpricing antara lain reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan dan Return On Assets (ROA).Dalam penelitian ini apakah 

variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan dan ROA adalah variabel independen sedangkan tingkat underpricing 

sebagai variabel dependenBerdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan 

hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5: Return On Asset (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 
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2.8.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat Underpricing 

Kepemilikan  Institusional  merupakan  besarnya  prosentase  kepemilikan 

perusahaan yang dimiliki oleh suatu institusi baik institusi keuangan,  non 

keuangan maupun badan hukum lain. Besar kepemilikan saham perusahaan oleh 

suatu institusi akan  mempengaruhi  keputusan  dalam  penetapan  harga  saham  

saat  IPO. Pada umumnya investor Institusi memiliki kemampuan lebih dan 

sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan. Sehingga melalui 

adanya investor instititusi akan mendorong perusahaan untuk meningkatkan 

pengawasan terhadap kinerja perusahaan.  

Darmadi  dan  Gunawan  (2013) mengatakan  bahwa  kehadiran  investor  

institusional  dapat  mengurangi  asimetri informasi  antara  emiten  dan  calon  

investor  baru,  maka  dari  itu  emiten  tidak  perlu membuat  kebijakan  harga  

penawaran  saham  perdana  yang  underprice  untuk mencapai  keberhasilan  

IPO. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis keenam 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H6:  Struktur Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat underpricing. 

Berdasarkan landasan teori, diidentifikasikan variabel independen (X) 

yang diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat underpricing Model dalam 

penelitian ini dapat digambarkan pada kerangka pemikiran berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian ini 

merupakan sebuah penelitianilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan 

fenomena yang ada serta hubungan yang ada. Dalam penelitian ini data yang 

dibutuhkan adalah data sekunder yangberupa laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode tahun 2009-

2013 dengan periode laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember. Data 

tersebut diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD), IDX Fact 

book, IDX Statistic, http://www.idx.co.id/ 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

 Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  melakukan go  

public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penawaran 

saham perdana (IPO)  dengan  periode  tahun  amatan  yaitu  tahun  2009  –  2013 

sejumlah 113 perusahaan.Teknik  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  

dengan  menggunakan purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan 

sampel yang sesuaidengan tujuan penelitian. Metode purposive sampling adalah 

metode pengambilan sampelyang  didasarkan  pada  beberapa  pertimbangan  atau  

kriteria  tertentu.  Kriteriaperusahaan  yang  akan  menjadi  sampel  dalam  

penelitian  ini  adalah  sebagaiberikut :  
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1. Perusahaan  yang  go  public di  Bursa  Efek  Indonesia  pada  periode  

Januari 2009  sampai  dengan  Desember  2013  yang  sahamnya  

mengalami underpricing.  

2. Tersedia data laporan keuangan satu tahun atau dua tahun sebelum IPO.  

3. Tersedia data harga saham, tanggal terdaftar di BEI selama periode 

penelitian.  

4. Tersedia tahun perusahaan berdiri.  

5. Tersedia nama auditor yang mengaudit dan nama underwriter. 

6. Tersedia data pemegang saham perusahaan. 

Berdasarkan metode purposive sampling dari 113 perusahaan yang masuk 

dalam populasi penelitian, terdapat 86 perusahaan yang telah sesuai dengan 

kriteria dan diambil untuk menjadi sampel dalam penelitian ini. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat underpricing. Ali  dan 

Hartono  (2001)  mendefinisikan  underpricingadalah  perbedaan antara harga 

penawaran perdana dengan harga penutupan  saham  IPO di  pasar   sekunder  

pada hari  pertama. Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

             
              (              )                (   )

              (   )
        

 

  



47 
 

 
 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah reputasi Underwriter, 

reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, Return On Asset (ROA) 

dan struktur kepemilikan institusional. Berikut merupakan penjelasan masing-

masing variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

a.Reputasi Underwriter 

Reputasi Underwriter dapat dilihat dari dua sisi, dari sisi klien maupun 

investor. Jika dilihat dari sisi klien, underwriter yang memiliki reputasi yang baik  

dapat dilihat dari tingkat permintaan jasa penjaminan dari klien. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan variabel dummy, nilai 1 untuk penjamin emisi yang 

masuk  dalam peringkat 10 besar underwriter berdasarkan total  frekuensi  

melakukan penjaminan emisi dalam tahun 2009-2013dan  nilai  0  untuk  

penjamin emisi  yang  tidak  masuk  dalam peringkat 10 besar. 

 

b.Reputasi Auditor 

Penggunaan auditor yang bereputasi tinggi dapat digunakan sebagai tanda 

petunjuk terhadap kualitas perusahaan emiten, Holland dan Harton, (1993) dalam 

Daljono (2000). Variabel  ini  menggunakan  variabel  dummy.  Variabel  ini  

ditentukan  dengan  menggunakan  skala  satu  untuk auditor  yang  prestisius  dan  

nol  untuk  auditor  yang  non  prestisius.Auditor  prestisius  adalah  auditor  yang  

berafiliasi dengan  KAP  Big  Four.Menurut informasi yang didapatkan melalui 

Wikipedia,KAP Big Four merupakan kelompok firma akuntansi yang 
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memberikan jasa profesional dan akuntansi internasional terbesar, berikut ini 

merupakan KAP yang termasuk dalam kelompok Big Four adalah sebagai berikut 

Deloitte Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young dan KPMG. 

Emiten  yang  menggunakan  auditor  yang  berafiliasi  dengan  KAP  Big  Four  

dikategorikan prestisius dan bila diluar kategori tersebut dikategorikan non 

prestisius (Sulistio, 2005).KAP Indonesia yang berafiliasi dengan KAP Big Four 

antara lain, KAP Osman Bing Satrio (Berafiliasi dengan Deloitte) KAP 

Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers), KAP Purwantono, Suherman & Surja (Berafiliasi 

dengan Ernst & Young) dan KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja (Berafiliasi dengan 

KPMG). 

 

c.Umur Perusahaan 

Menurut  Daljono  (2000),  Umur  perusahaan  menunjukan  seberapa  

lama perusahaan mampu bertahan.Semakin lama umur perusahaan, maka semakin 

banyak  informasi  yang  telah  diperoleh  masyarakat  tentang  perusahaan 

tersebut. Dengan  demikian  akan mengurangi  adanya  asimetri  informasi  dan 

memperkecil  ketidakpastian  dimasa  yang  akan  datang  (Rosyati  dan Sabeni, 

2002). Variabel ini diukur dengan menghitung selisih tahun dari tahun berdiri 

perusahaan berdasarkan akte pendirian sampai pada saat perusahaan melakukan 

penawaran saham.  
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d.Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat ketidakpastian 

saham. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal oleh masyarakat, 

sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar lebih mudah 

diperoleh investor daripada perusahaan berskala kecil. Ukuran perusahaan 

dihitung dengan menggunakan logaritma dari total aktiva perusahaan.  

                       

 

e.Return on Asset(ROA) 

ROA merupakan suatu salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. 

Return on Assets merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Return on Assets (ROA) 

yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk 

beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Nilai ROA 

dapat diukur dengan rumus, 

     
                  

          
        

 

f.   Struktur kepemilikan institusional 

Kepemilikan  institusional  adalah  saham  perusahaan  yang  dimiliki  oleh 

institusi  atau  lembaga. Kepemilikan  institusional  akan  meningkatkan  

partisipasi  investor institusi dalam kepemilikan perusahaan dan diyakini dapat 
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meningkatkan nilai perusahaan  karena  lebih  banyak  pengawasan  yang  efektif. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                           
                                     

                        
        

 

Tabel 3.1 merupakan tabel definisi operasional variabel yang akan 

dijelaskan mengenai definisi, cara pengukuran dan apa skala data yang digunakan 

dalam penelitian. 

 

 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Pengukuran Variabel Skala 

Data 

1 Dependen: 

Tingkat 

Underpricing 

Selisih harga 

saham pada 

penawaran saham 

perdana dengan 

harga saham di 

pasar sekunder. 

            

 
        (   )

   (   )
        

CP: Closing Price di pasar 

sekunder 

OP: Opening Price saat 

IPO 

Rasio 

2 Independen: 

Reputasi 

underwriter 

Tingkat reputasi 

yang dimiliki oleh 

underwriter 

Diukur dengan memberi 

nilai 1 untuk penjamin 

emisi yang masuk  dalam 

peringkat 10 besar 

underwriter berdasarkan 

total  frekuensi  melakukan 

penjaminan emisi dalam 

tahun 2009-2013 dan  nilai  

0  untuk  penjamin emisi  

yang  tidak  masuk  dalam 

peringkat 10 besar 

Nominal 

3 Reputasi 

auditor 

Tingkat reputasi 

yang dimiliki oleh 

auditor. 

Auditor  prestisius  adalah  

auditor  yang  berafiliasi 

dengan  KAP  Big  

Four.Emiten  yang  

Nominal 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Definisi 

Operasional 

Pengukuran Variabel Skala 

Data 

menggunakan  auditor  

yang  berafiliasi  dengan  

KAP  Big  Four  

dikategorikan prestisius 

dan bila diluar kategori 

tersebut dikategorikan non 

prestisius (Sulistio, 2005). 

4 Umur 

perusahaan 

Umur  perusahaan  

menunjukan  

seberapa  lama 

perusahaan 

bertahan. 

Selisih antara tahun 

pendirian perusahaan  

dengan  tahun IPO. 

Interval 

5 Ukuran 

perusahaan 

Ukuran 

perusahaan 

berdasarkan aset 

yang dimiliki 

Jumlah total aktiva tahun 

terakhir sebelum 

melakukan IPO 

Rasio 

6 Return on 

Assets(ROA) 

rasio profitabilitas 

yang dapat 

mengukur 

kemampuan 

perusahaan dalam 

menghasilkan laba 

dari aktiva yang 

digunakan. 

   

  
                  

          
        

Rasio 

7 Struktur 

kepemilikan 

institusional 

Kepemilikan  

institusional  

adalah  saham  

perusahaan  yang  

dimiliki  oleh 

institusi  atau  

lembaga. 

                         

  
                

                  
        

Rasio 

 

  

(Lanjutan) 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi, karena data yang dikumpulkan berupa data sekunder yaitu 

annual report perusahaan tahun 2009-2013. Data tersebut diperoleh dari IDX 

yang diterbitkan oleh BEI. Selain itu juga dilakukan penelusuran berbagai jurnal, 

karya ilmiah, artikel, dan berbagai buku referensi sebagai sumber data dan acuan 

dalam penelitian ini. Data penunjang lainnya diperoleh melalui websiteyang 

dimiliki masing-masing perusahaan. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran ata deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi (maksimum 

dan nilai terendah (minimum) (Ghozali, 2011:19). Hal ini perlu dilakukan untuk 

melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Variabel penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, dan variabel 

independen. 

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat underpricing. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah reputasi underwriter, reputasi 

auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROA (Return On Asset) dan 

struktur kepemilikan institusional. 
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3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian  asumsi  klasik  merupakan  syarat  utama  untuk  menilai  

apakah persamaan  regresi  yang  digunakan  sudah  memenuhi  syarat  BLUE  

(Best  Linear Unbias  Estimator)  dikemukakan  oleh  Ghozali dan Mansur(2002).  

Untuk  membuktikan  hipotesa  yang  dibentuk  dalam  penelitian  ini  

yangdilakukan dengan menggunakan uji regresi berganda, sebelumnya harus 

dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang masing-masing dijelaskan 

dibawah ini : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabelpengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Model 

regresi yangbaik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Cara 

mendetesidilakukan dengan dua cara yaitu (Ghozali, 2011) : 

a.Analisis Grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

denganmelihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengandistribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya 

denganmelihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel 

yangkecil. Metode yang handal dengan melihat normal probability plot 

yangmembandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi 

normalakan membentuk satu garis diagonal dan ploting data residual 

akandibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka 

garisyang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 
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Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

datapada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan : 

1 ) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arahgaris normal 

atau grafik histogram menunjukkan pola distribusinormal maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas 

2 ) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikutiarah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan poladistribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsinormalitas 

b.Analisis Statistik 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisisstatistik 

Kolmogorov-Smirnov test (K-S). Uji K-S dilakukan denganmembuat hipotesis: 

Ho = Data residual terdistribusi normal 

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal 

1 ) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S signifikan secara statistik maka Hoditolak, 

yang berarti data terdistribusi tidak normal. 

2 ) Apabila probabilitas nilai Z uji K-S tidak signifikan secara statistik makaHo 

diterima, yang berarti data terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukanadanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). 

Modelregresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel 

bebas(independent).Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu 
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model regresi dapatdilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF). Sebagai dasaracuannya dapat disimpulkan : 

a.  Jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkanbahwa 

tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam modelregresi. 

b.  Jika nilai tolerance <0,10 dan nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkanbahwa 

ada multikolinieritas antar variabel independen dalam modelregresi. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier adakorelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

periode t-1(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi.Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satusama lainnya. Masalah yang timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidakbebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada dataruntut waktu (time series). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dariautokorelassi (Ghozali, 2011). 

Uji autokorelasi menggunakan Run Test. Run Test digunakan untuk 

menguji apakahantar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual 

tidak terdapathubungankorelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak. Run 

Test digunakanuntuk menguji apakah data residual terjadi secara random atau 

acak (Ghozali, 2011). 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteoskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadiketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatanke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebutHeteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atautidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

Menurut Ghozali (2011) dasar analisis untuk mendeteksi ada atau 

tidaknyaHeteroskedastisitas adalah : 

1 ) Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit) 

makamengindikasikan telah terjadi Heteroskedastisitas. 

2 ) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di 

bawahangka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 

3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Analisis  regresi  pada  dasarnya  adalah  studi  mengenai  ketergantungan 

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih  variabel independen 

(variabelbebas),  dengan  tujuan  untuk  mengestimasi  dan/atau  memprediksi  

rata-rata populasi  atau  nilai  rata-rata  variabel  dependen  berdasarkan  nilai  

variabelindependen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011). 

Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data  dengan  metode  analisis  

Regresi  Linear  Berganda  (Multiple  Linear  Regression).  Analisis  ini  

secara matematis ditulis dengan persamaan sebagai berikut :  
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Un = α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6 + ε  

 

Dimana :  

UP  = Underpricing hari pertama sebagai dependen variabel  

α = Konstanta  

X1= Reputasi underwriter 

X2 = Reputasi Auditor  

X3 = Umur perusahaan  

X4 = Ukuran Perusahaan 

X5 = Return on Assets(ROA) 

X6 = Struktur kepemilikan institusional 

β1 = Koefisien regresi reputasi underwriter 

β2 = Koefisien regresi reputasi auditor  

β3 = Koefisien regresi umur perusahaan  

β4 = Koefisien regresi Ukuran Perusahaan 

β5 = Koefisien regresi Return on Assets(ROA)  

β6 = Koefisien regresi struktur kepemilikan institusional 

ε = error term 

Analisis regresi berganda disamping untuk mengukurkekuatan hubungan 

antara  dua  variabel  atau  lebih  juga  menunjukkan  arah  hubungan  antara  

variabel dependen  dengan  independen.  Jadi  analisis  regresi  berganda  

merupakan  analisa untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel reputasi  

underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan,Return on 
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Assets(ROA) dan struktur kepemilikan institusional dengan tingkat 

underpricingpada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Apabila 

koefisien βbernilai positif (+) maka terjadi pengaruh searah antara variabel  

independen  dengan  variabel  dependen,  demikian  pula  sebaliknya,  bila 

koefisien  β bernilai  negatif  (-)  hal  ini  menunjukkan  adanya  pengaruh  negatif 

dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai 

variabel dependen. 

 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan 

denganpengujian secara parsial menggunakan uji t dan pengujian secara 

simultanmenggunakan uji F. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satuvariabel independent secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Uji Fpada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independent 

yang dimasukkandalam model mempunyai pengaruh secara besama-sama 

terhadap variabel dependen(Ghozali, 2011:98). 

 

a. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi R2 digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011:97). Koefisien deterninasi R2dinyatakan dalam presentase yang nilainya 

antara 0<R2<1. 
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b. Uji F 

Uji  statistik  F  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  ada  pengaruh  

secara bersama-sama  antara  variabel  terikat  (Y)  dengan  variabel  bebas  (X),  

yaitu pengaruh  variabel  reputasi  underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan,Return on Assets(ROA) dan struktur kepemilikan institusional 

dengan tingkat underpricing 

      
    

(    )  (     ) 
 

Keterangan :  

FHit = Nilai hitung  

R
2
 = Koefisien korelasi berganda  

k   = Banyaknya variabel bebas  

n   = Banyaknya data  

 

a.  H0 :  βi =  0,  artinya  tidak  terdapat  pengaruh  X1,  X2,  X3,  X4,  X5 dan  X6 

secara bersama-sama terhadap Y.  

b.  H1:  βi ≠0, artinya terdapat pengaruh  X1,  X2,  X3,  X4, X5 dan  X6 secara 

bersamasama terhadap Y.  

Dasar pengambilan keputusan menggunakan angka signifikansi :  

a. Apabila angka signifikansi ≥0,05 , maka H0 diterima.  

b. Apabila angka signifikansi < 0,05 , maka H0 ditolak atau H1diterima. 
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c. Uji t 

Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  apakah  ada  pengaruh  yang  

nyata secara parsial antara variabel terikat (Y) dengan variabel bebas (X).  

   
    √   

  √(   ) 
 

Keterangan :  

KKP   = Koefisien korelasi parsial  

n   = Banyaknya data  

m   = Banyaknya variabel  

 

a.  H0: βi= 0, artinya terdapat pengaruh X1,  X2,  X3,  X4, X5 dan  X6 secara 

parsial terhadap Y.  

b.  H1 : βi  ≠ 0,  artinya tidak terdapat  pengaruh  X1,  X2,  X3,  X4,  X5 dan  X6 

secara  parsial terhadap Y.  

Dasar pengambilan keputusan menggunakan angka signifikansi :  

a. Apabila angka signifikansi ≥0,05 dan nilai koefisienβ negatif, maka H0 

diterima.  

b. Apabila angka signifikansi ≥0,05 dan nilai koefisien β positif, H0 ditolak  atau  

H1diterima. 

c. Apabilaangka signifikansi  ≤ 0,05 dan nilai koefisien β negatif,  maka  H0 

ditolak  atau  H1diterima. 

d. Apabila angka signifikansi  ≤ 0,05 dan nilai koefisien β positif ,  maka  H0 

ditolak  atau  H1diterima.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang  melakukan go 

public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penawaran 

saham perdana (IPO)  dengan  periode  tahun  amatan  yaitu  tahun  2009  –  2013 

sejumlah 113 perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang 

mengalami underpricingdan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah di tentukan 

dalam BAB III. Sampel yang didapatkan yaitu sebanyak 86. Sebelum membahas 

pembuktian dari hipotesis dalam penelitian, secara deskriptif akan dijelaskan 

mengenai kondisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tingkat 

underpricing, reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran 

perusahaan, ROA (Return On Assets), dan struktur kepemilikan institusional. 

 

4.1.1 Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran ata deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai tertinggi (maksimum 

dan nilai terendah (minimum) (Ghozali, 2011:19). Hal ini perlu dilakukan untuk 

melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan 

memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Variabel penelitian yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen, dan variabel 

independen. 

 Variabel dependen pada penelitian ini adalah tingkat underpricing. 

Variabel independen pada penelitian ini adalah reputasi underwriter, reputasi 

auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROA (Return On Asset) dan 

struktur kepemilikan institusional. 

a. Statistik Deskriptif Reputasi Underwriterdan Reputasi Auditor 

 

Tabel 4.1 Data Reputasi Underwriterdan Reputasi Auditor 

  

Variabel Value Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Reputasi 

Underwriter 
Valid 

Non Top 10 23 26.7 26.7 26.7 

Top 10 63 73.3 73.3 100.0 

Total 86 100.0 100.0  

Reputasi 
Auditor 

 Valid 

Non 

Prestisius 
52 60.5 60.5 60.5 

Prestisius 34 39.5 39.5 100.0 

Total 86 100.0 100.0  

 

Dalam penelitian ini, variabel reputasi underwriter merupakan variabel 

dummy nilai 1 untuk penjamin emisi yang masuk dalam peringkat 10 besar 

underwriter berdasarkan total frekuensi melakukan penjaminan emisi dalam tahun 

2009-2013 dan nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk dalam peringkat 10 

besar. Dalam tabel diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan IPO di 

BEI pada rentang tahun 2009 hingga 2013, sebanyak 73,3% menggunakan 

penjamin emisi yang bereputasi, sisanya sebesar 26,7% perusahaan yang 

melakukan iPO di BEI tidak menggunakan penjamin emisi yang bereputasi.  
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Sedangkan variabel reputasi auditormerupakan variabel dummy nilai 1 

untuk auditor prestisius (auditor yang berafiliasi dengan KAP Big Four) dan nilai 

0 untuk auditor non prestisius. Tabel diatas menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melakukan IPO di BEI pada rentang tahun 2009 hingga 2013, sebanyak 40% 

menggunakan jasa auditor prestisius, sisanya sebesar 60% perusahaan yang 

melakukan IPO di BEI tidak menggunakan auditor prestisius.  

 

b. Statistik Deskriptif Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Return On 

Asset(ROA), Struktur Kepemilikan Institusional 

 

Tabel 4.2 Data Umur Perusahaan Ukuran Perusahaan, Return On Asset 

(ROA), Struktur Kepemilikan Institusional 

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ag 86 1 59 18.31 13.450 

Sz 86 10.01 17.62 14.1322 1.48498 

Roa 86 -2.06 69.21 9.8238 11.45870 

Sk 86 .00 100.00 87.5436 29.24793 

Valid N (listwise) 86     

Keterangan: Ag: Umur Perusahaan, Sz: Ukuran Perusahaan, Roa: Return On Asset, Sk: Struktur 

Kepemilikan Institusional 

 

Berdasarkan tabel diatas, nilai rata-rata dari variabel umur perusahaan 

pada perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 

adalah 18,31 dengan standar deviasi 13,4450. Nilai minimum variabel umur 

perusahaan adalah  adalah sebesar 1 yang dimiliki oleh PT Sarana Menara 

Nusantara Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi 
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dari variabel umur perusahaan adalah 59 yang dimiliki oleh PT Metropolitan 

Kentjana Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2009. Variabel umur perusahaan 

memiliki nilai rata-rata sebesar 18,31 lebih besar daripada standar deviasinya 

yaitu sebesar 13,450. Hasil ini menunjukkan bahwa sebaran data untuk variabel 

umur perusahaan terdistribusi normal. 

Nilai rata-rata dari variabel ukuran perusahaan pada perusahaan yang 

melakukan IPO yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 adalah 14,1322 dengan 

standar deviasi 1,48498. Nilai minimum variabel umur perusahaan adalah  sebesar 

10,01 yang dimiliki oleh PT Skybee Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2010. 

Sedangkan nilai tertinggi dari variabel ukuran perusahaan adalah 17,62 yang 

dimiliki oleh PT Bank Tabungan Negara Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 

2009. Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai rata-rata sebesar 14,1322 lebih 

besar daripada standar deviasinya yaitu sebesar 1,48498. Hasil ini menunjukkan 

bahwa data ukuran perusahaan terdistribusi normal. 

Nilai rata-rata dari variabel ROA (Return On Asset)  pada perusahaan yang 

melakukan IPO yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 adalah 9,8238 dengan 

standar deviasi 11,45870. Nilai minimum variabel ROA adalah  adalah sebesar -

2,06 (minus 2,06) yang dimiliki oleh PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 

Pada tahun 2010. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel umur perusahaan adalah 

69,21 yang dimiliki oleh PT Toba Bara Sejahtera Tbk. Variabel ROA memiliki 

nilai rata-rata sebesar 9,8238 lebih kecil daripada standar deviasinya yaitu sebesar 

11,45870. Hasil ini menunjukkan adanya dispersi data,secara statistik  tidak  

menjadi  masalah  karena  tidak  terjadi  heterokedastisitas  (data berdistribusi  
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normal).  Central  limit  theorem  menyatakan  bahwa  jika  jumlah pengamatan 

besar (di atas 30), maka data dianggap berdistribusi normal walaupun standar 

deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (mean). 

Nilai rata-rata dari variabel struktur kepemilikan institusional pada 

perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar di BEI tahun 2009-2013 adalah 

87,5436 dengan standar deviasi 29,24793. Nilai minimum variabel struktur 

kepemilikan institusional adalah  sebesar 0 yang dimiliki oleh 6 perusahan yang 

melakukan IPO antara tahun 2011 hingga 2013. Sedangkan nilai tertinggi dari 

variabel struktur kepemilikan institusional adalah 100. Variabel struktur 

kepemilikan institusional memiliki nilai rata-rata sebesar 87,5436 lebih besar 

daripada standar deviasinya yaitu sebesar 29,24793. Hasil ini menunjukkan bahwa 

data ukuran perusahaan terdistribusi normal. 

 

4.1.2 Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan dalam melakukan uji 

normalitas adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini digunakan untuk 

memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi 

normalitas atau tidak dari data – data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila 

hasil dari uji Kolmogrov – Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2011: 165). Menurut 

pendapat Ghozali (2011) jika dalam melakukan uji asumsi klasik terdapat asumsi 

yang tidak terpenuhi maka salah satu vara untuk mengatasinya adalah dengan 
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melakukan tranformasi variabel dependen dan independen menjadi bentuk 

logaritma natural. Tabel hasil uji Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Un 

N 86 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 2.7171 

Std. Deviation 1.19481 

Most Extreme Differences 

Absolute .123 

Positive .088 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.141 

Asymp. Sig. (2-tailed) .148 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

Berdasarkan  Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov 

sebesar 1,141 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) di atas 0,05 yaitu 

sebesar 0,148. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal. 

 

b. Uji Multokolinearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukanadanya korelasi antara variabel bebas (independen) (Ghozali, 2011). 

Modelregresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel 

bebas(independent).Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu 

model regresi dapatdilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor 

(VIF).Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah 
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mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai Tolerance lebih besar 

dari 0,10. Uji multikolineritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut 

Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Ud .913 1.095 

Ad .811 1.234 

Ag .921 1.086 

Sz .736 1.359 

Roa .917 1.091 

Sk .955 1.048 

a. Dependent Variabel: Un 

Keterangan: Ud: Reputasi Underwriter, 

Ad: Reputasi Auditor, Ag: Umur 

Perusahaan, Sz: Ukuran Perusahaan, 

Roa: Return On Asset, Sk: Struktur 

Kepemilikan Institusional 

 
 

Tabel 4.4 menunjukkan nilai masing-masing Tolerance variabel 

independen lebih besar dari 0,1 dan masing-masing nilai VIF kurang dari 10. Hal 

ini menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 
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waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah yang timbul karena residual 

(kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal 

ini sering ditemukan pada data runtut waktu (time series). Model regresi yang baik 

adalah yang bebas dari autokorelassi (Ghozali, 2011). 

Uji autokorelasi menggunakan Run Test. Run Test digunakan untuk 

menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual 

tidak terdapat hubungankorelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak. Run 

Test digunakan untuk menguji apakah data residual terjadi secara random atau 

acak (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .538
a
 .289 .234 1.05105 1.847 

a. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, AG, Sz 

b. Dependent Variabel: Un 

Keterangan: Ud: Reputasi Underwriter, Ad: Reputasi Auditor, Ag: Umur Perusahaan, Sz: Ukuran 

Perusahaan, Roa: Return On Asset, Sk: Struktur Kepemilikan Institusional 

 

Tampilan output spss menunjukkan besarnya nilai Durbin-Watson sebesar 

1,847. Nilai D-W menurut tabel dengan n = 86 dan k = 6 didapatkan angka dl = 

1,500 dan du = 1,801. Oleh karena D-W hitung lebih besar dari pada du, maka 

dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi antar residual. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteoskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -.119 .663  -.179 .858 

Ud -.111 .144 -.088 -.770 .443 

Ad .170 .139 .148 1.228 .223 

Ag .064 .076 .095 .842 .402 

Sz .066 .047 .177 1.396 .167 

Roa -.002 .046 -.006 -.054 .957 

Sk -.001 .002 -.076 -.678 .500 

a. Dependent Variabel: AbsUt 
Keterangan: Ud: Reputasi Underwriter, Ad: Reputasi Auditor, Ag: Umur 
Perusahaan, Sz: Ukuran Perusahaan, Roa: Return On Asset, Sk: Struktur 
Kepemilikan Institusional 

 

Berdasarkan Tabel 4.8 diatas, nilai signifikansi variabel independen dan 

Dependen di atas 0,05. Jadi dapat dismpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung adanya terjadi. 

4.1.3 Pengujian Hipotesis 

a. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,2011). 

Jika nilai adjusted R2 yang mendekati 1 , maka kemampuan variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variabel dependen. (Ghozali,2011). Berikut hasil uji koefisien 

determinasi 

Tabel 4.7Koefisien Determinasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .538
a
 .289 .234 1.05105 

a. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, AG, Sz 

b. Dependent Variabel: Un 

 

Nilai dari adjusted R-square pada Tabel 4.7 adalah 0,289 yang berarti 

28,9% variasi tingkat underpricing dapat dijelaskan oleh variasi dari reputasi 

underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, ROA (Return 

On Asset) dan struktur kepemilikan institusional sedangkan sisanya 71,1% 

dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model. 

b. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji apakah ada pengaruh secara bersama-sama 

(simultan) variabel independent (bebas) terhadap variabel dependen (terikat). 

Berikut hasil uji F: 

Tabel 4.8Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 34.620 6 5.770 5.223 .000
b
 

Residual 85.062 77 1.105   

Total 119.682 83    

a. Dependent Variabel: Un 

b. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, AG, Sz 
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Berdasarkan Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 5,223 

dengan nilai sig. sebesar 0,000 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel-

variabel yang diteliti secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

 

c. Uji t 

Uji  statistik  t  pada  dasarnya  menunjukkan  seberapa jauh pengaruh  

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2011). Berikut ini hasil uji t. 

Tabel 4.9Uji t 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.908 1.256  4.706 .000   

Ud .109 .273 .040 .400 .690 .913 1.095 

Ad -.851 .262 -.346 -3.245 .002 .811 1.234 

Ag -.143 .144 -.100 -.998 .321 .921 1.086 

Sz -.183 .090 -.228 -2.038 .045 .736 1.359 

Roa -.168 .087 -.193 -1.928 .058 .917 1.091 

Sk .003 .004 .080 .810 .421 .955 1.048 

a. Dependent Variabel: Un 

 

Persamaan yang didapat dari analisis uji selisih nilai mutlak adalah sebagai 

berikut:  

Un = α+ 0,040UD–0,346AD–0,1AG–0,228SZ–0,193ROA  + 

0,080SK + ε 
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Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel 

reputasi underwriter (UD) memiliki nilai koefisien regresi yang positif sebesar 

0,109 dengan nilai sig. sebesar 0,690 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

variabel reputasi underwriter setelah dilakukan uji t, variabel reputasi underwriter 

berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat underpricing. Reputasi auditor 

(AD) memiliki nilai kofisien regresi sebesar -0,851 dengan nilai sig. sebesar 0,002 

(<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif 

signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Umur Perusahaan (AG) memiliki nilai kofisien regresi sebesar -0,143 

dengan nilai sig. sebesar 0,321 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Umur 

Perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat underpricing. Ukuran 

Perusahaan (SZ) memiliki nilai kofisien regresi sebesar -0,183 dengan nilai sig. 

sebesar 0,045 (<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Return on asset (ROA) memiliki nilai kofisien regresi sebesar -0,168 

dengan nilai sig. sebesar 0,058 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa return on 

assetsberpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat underpricing. Struktur 

kepemilikan institusional (SK) memiliki nilai kofisien regresi sebesar 0,003 

dengan nilai sig. sebesar 0,421 (>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

Berdasarkan uji t diatas maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak karena 

reputasi underwriter berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat underpricing. 
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H2 diterima karena reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat underpricing. H3 ditolak karenaumur perusahaan berpengaruh tidak 

signifikan terhadap tingkat underpricing. H4 diterimakarena ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat underpricing. H5 ditolak 

karenareturn on assets berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing. H6 Ditolak karena struktur kepemilikan institusional berpengaruh 

tidak signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Tabel 4.10Ringkasan Uji Hipotesis 

No Hipotesis Sig. Koefisien Nilai t Kesimpulan 

1 Reputasi underwriter 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

0.690 0,040 0,400 Hipotesis ditolak 

2 Reputasi auditor 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

0,002 -0,346 -3,245 Hipotesis 

diterima 

3 Umur perusahaan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

0,321 -0,100 -0,998 Hipotesis ditolak 

4 Ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

0,045 -0,228 -2,038 Hipotesis 

diterima 

5 Return On Asset (ROA) 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

0,058 -0.193 -1,928 Hipotesis ditolak 

6 Struktur Kepemilikan 

Institusional berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap tingkat 

underpricing. 

0,421 0,080 0,810 Hipotesis ditolak 
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4.2 Pembahasan 

4.2.1 Pengaruh Reputasi Underwriter Terhadap Tingkat Underpricing 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa reputasi underwriter berpengaruh tidak signifikan terhadap 

tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh positif 

yang artinya, bahwa semakin tinggi reputasi underwriter , maka tingkat 

underpricing akan tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Prastica (2012) dan Ekadjaja dan Wendy (2009) menyatakan 

bahwa reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Reputasi Underwritermenunjukkan tingkat kepercayaan emiten terhadap 

underwriter.Underwriter yang memiliki reputasi yang baik  dapat dilihat dari 

tingkat permintaan jasa penjaminan dari klien. Emiten memilih underwriter yang 

bereputasi tentunya dengan tujuan untuk dapat membantu emiten dalam 

memaksimalkan perolehan tambahan modal melalui penjualan saham.Underwriter 

memiliki peran yang besar dalam proses go public, harga penawaran saham di 

pasar perdana merupakan hasil dari kesepakatan antara underwriter dengan 

emiten. Berdasarkan Teori agensi menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan 

keagenan dalam sebuah kontrak satu pihak yaitu principal dengan pihak lain, 

yaitu agen. Dalam fenomena underpricing pendekatan teori agensi menjelaskan 

fenomena underpricing terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara agen 

(underwriter) dengan principal (perusahaan) yang disebabkan oleh adanya 

asimetri informasi antara agen yang memiliki informasi yang lebih dibandingkan 
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dengan principal. Underwriter dengan informasi yang lebih baik tentang pasar 

modal dibandingkan emiten akan memanfaatkan informasi yang lebih tersebut 

untuk kepentingannya, yaitu mengurangi resiko tidak terjualnya saham di pasar 

perdana. 

Tidak terbuktinya hipotesis yang telah dirumuskan dapat terjadi karena di 

Indonesia menganut satu tipe penjaminan saham yaitu, tipe full commitment, 

dimana underwriter sebagai penjamin emisi harus bertanggung jawab penuh 

terhadap saham yang tidak terjual di pasar perdana. Oleh karena itu underwriter 

akan menetapkan harga yang tidak terlalu tinggi bahkan cenderung underpriced 

untuk mengurangi resiko tidak terjualnya saham pada pasar perdana. 

 

4.2.2 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Tingkat Underpricing 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap 

tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh negatif 

yang artinya, bahwa semakin tinggi reputasi auditor, maka tingkat underpricing 

akan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H2) diterima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Zirman dan Darlis (2011) yang memperoleh hasil bahwa reputasi auditor 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing.  

Auditor berperan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan 

perusahaan sebagai calon emiten yang nantinya laporan keuangan tersebut 

menjadi salah satu sumber informasi yang dibutuhkan underwriter dan calon 
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investor dalam mengambil keputusan. Auditor yang berkualitas akan dihargai 

dipasaran dalam bentuk tingginya permintaan jasa audit dan auditor yang 

memiliki reputasi yang tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan 

menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula. Atas kualitas pengauditannya yang 

tinggi, auditor akan dihargai dalam bentuk premium harga oleh klien. Penggunaan  

adviser  yang  profesional  (auditor  dan underwriter yang mempunyai  reputasi  

tinggi) dapat digunakan  sebagai  tanda atau  petunjuk  terhadap  kualitas  

perusahaan  emiten,  Holland  dan  Harton(1993)  dalam Daljono  (2000). 

Penggunaan auditor yang profesional dan berkualitas, dapat mengurangi 

kesempatan emiten untuk melakukan kecurangan dalam menyajikan informasi 

yang tidak menyesatkan mengenai prospeknya dimana yang akan datang. 

Hasil penelitian ini terkait dengan asimetri informasi, dimana laporan 

keuangan yang telah diaudit menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan 

oleh underwriter dan calon investor. Laporan keuangan yang telah diaudit 

menjadi tanda atau petunjuk terhadap kualitas perusahaan emiten, dan bermanfaat 

untuk mengurangi kesempatan emiten melakukan kecurangan dalam menyajikan 

informasi yang menyesatkan, sehingga underwriter dan calon investor memiliki 

informasi yang lebih baik. 

 

4.2.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap 

tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh negatif 
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yang artinya, bahwa semakin tinggi umur perusahaan, maka tingkat underpricing 

akan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H3) ditolak. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Ekadjaja dan Wendy (2009) yang memperoleh hasil bahwa umur perusahaan 

berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing.Namun tidak sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Zirman dan Darlis (2011), dimana 

penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh 

negatif secara signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Umur  perusahaan  menunjukan  seberapa  lama perusahaan mampu 

bertahan. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak  informasi  yang  

telah  diperoleh  masyarakat  tentang  perusahaan tersebut. Dengan  demikian  

akan mengurangi  adanya  asimetri  informasi  dan memperkecil  ketidakpastian  

dimasa  yang  akan  datang  (Rosyati  dan  Sabeni, 2002). Umur perusahaan 

merupakan hal yang menjadi pertimbangan bagi para investor dalam menanamkan 

modalnya. Umur perusahaan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

tetap bertahan dalam persaingan bisnis. 

Tidak terbuktinya hipotesis yang telah dirumuskan, dapat terjadi karena 

umur perusahaan belum menjadi fokus calon investor dalam mempertimbangkan 

untuk berinvestasi. Seringkali investor lebih sering menggunakan ukuran 

perusahaan, rasio profitabilitas dan rasio keuangan lainnya. 
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4.2.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh negatif secara signifikan 

terhadap tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh 

negatif yang artinya, bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka tingkat 

underpricing akan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H4) 

ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Zirman dan Darlis (2011), dimana penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif secara 

signifikan terhadap tingkat underpricing.Namun tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Prastica (2012) dan Elston & Yang (2010) yang memperoleh 

hasil bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

Ukuran perusahaan dapat menjadi indikator dalam menilaitingkat 

ketidakpastian saham. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal 

oleh masyarakat, sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar 

lebih mudah diperoleh investor daripada perusahaan berskala kecil. Calon investor 

dan masyarakat akan lebih mudah mendapatkan informasi seputar perusahaan 

yang memiliki skala yang besar, sehingga hal itu dapat berdampak memperkecil 

kemungkinan terjadinya asimetri informasi atau ketimpangan informasi. Tingkat 

ketidakpastian yang akan dihadapi oleh calon investor mengenai masa depan 

perusahaan emiten dapat diperkecil apabila informasi yang diperolehnya banyak 
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(Ardiansyah, 2004). Pada umumnya skala atau ukuran perusahaan menjadi salah 

faktor oleh investor dalam memutuskan untuk menanamkan modalnya.  

 

4.2.5 Pengaruh Return on Assets (ROA) Terhadap Tingkat Underpricing 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa Return on assets (ROA) berpengaruh tidak signifikan 

terhadap tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan pengaruh 

negatif yang artinya, bahwa semakin tinggi Return on assets (ROA), maka tingkat 

underpricing akan rendah. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H5) 

ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya oleh Zirman dan Darlis (2011), dimana penelitian tersebut 

memperoleh hasil bahwaReturn on assets(ROA) memiliki pengaruh negatif secara 

signifikan terhadap tingkat underpricing. 

ROA merupakan suatu salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang 

digunakan.Return on assets (ROA) yang positif menunjukkan bahwa dari total 

aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba 

bagi perusahaan. Jadi jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka 

perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi 

jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka 

perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan. 

Menurut Ghozali dan Mansur (2002), ROA menjadi salah satu pertimbangan 

investor dalam melakukan investasi terhadap saham-saham di lantai bursa. 
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Tidak terbuktinya hipotesis yang telah dirumuskan dapat terjadi karena 

return on asset (ROA) belum menjadi fokus investor dalam melakukan investasi. 

Disamping itu nilai ROA yang relatif rendah menyebabkan variabel ini tidak 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Tidak berpengaruhnya variabel ROA 

terhadap tingkat underpricing bisa saja dipengaruhi oleh ketidakpercayaan 

investor terhadap laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan yang melakukan 

IPO.  

 

4.2.6 Pengaruh Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Tingkat 

Underpricing. 

Hasil dari pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa Struktur kepemilikan institusional berpengaruh tidak 

signifikan terhadap tingkat underpricing. Pengaruh yang ditimbulkan merupakan 

pengaruh positif yang artinya, bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, 

maka tingkat underpricing akan tinggi. Sehingga disimpulkan bahwa hipotesis 

pertama (H6) ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

telah dilakukan sebelumnya oleh Darmadi dan Gunawan (2013), dimana 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

underpricing.  

Struktur kepemilikan merupakan sebuah  komposisi dari  pemegang  

saham  dalam  suatu perusahaan  yang  dihitung  berdasarkan pada  jumlah  saham  

yang  dimiliki,  dibagi dengan seluruh jumlah saham yang beredar (Abdurrahman 

dan Septyanto, 2008). Proporsi dalam kepemilikan inilah yang akan menentukan  
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jumlah  mayoritas  dan  minoritas  kepemilikan  saham  dalam perusahaan.Besar 

kepemilikan saham perusahaan oleh suatu institusi akan  mendorong perusahaan 

untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Pada umumnya 

investor Institusi memiliki kemampuan lebih dan sumber daya yang memadai 

untuk melakukan pengawasan. Sehingga melalui adanya investor instititusi akan 

mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja 

perusahaan. Tidak terbuktinya hipotesis yang telah dirumuskan dapat terjadi 

karena keinginan suatu institusi sebagai pemilik saham untuk mendapatkan 

keuntungan dari selisih harga saham yang ada di pasar sekunder dengan di pasar 

perdana.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris 

mengenai pengaruh reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, return on asset (ROA) dan struktur kepemilikan institusional 

terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

yang melakukan initial public offering (IPO) dan mengalami underpricing. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji t.  

Berdasarkan hasil uji hipotesis dalam penelitian ini, maka hasil penelitiaan 

yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Reputasi underwriter berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya 

reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

2. Reputasi auditor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi reputasi auditor, 

maka tingkat underpricing akan semakin rendah. 

3. Umur perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya umur 

perusahaantidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 
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4. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan, maka tingkat underpricing akan semakin rendah. 

5. Return on asset (ROA) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya Return 

on asset (ROA), tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

6. Struktur kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

tingkat underpricing. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi maupun rendahnya 

kepemilikan saham oleh institusi, tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 

peneliti menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah untuk sistem penjaminan emisi sebaiknya tidak hanya 

menganut atau melegalkan satu tipe penjaminan saja yaitu tipe Full 

Commitment, melainkan juga melegalkan tipe penjaminan seperti Best 

effort, standby commitment dan all or None Commitment. Karena dengan 

tipe penjaminan Full Commitment ini underwriter memiliki resiko kerugian 

yang lebih besar dibandingkan dengan tipe penjaminan lainnya seperti tipe 

penjaminan. Oleh sebab itu harga saham yang ditawarkan di pasar perdana 

akan cenderung mengalami underpriced, hal ini ditunjukkan dengan data 

penelitian yang telah dilakukan dari 113 perusahaan yang melakukan IPO 
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91 diantaranya terjadi underpricing dimana sebesar 73% emiten 

menggunakan penjamin emisi yang bereputasi. 

2. Bagi investor, berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, maka peneliti 

menyarankanketika akan mengambil keputusan untuk melakukan investasi 

dapat menggunakan ukuran perusahaan sebagai salah satu pertimbangan 

dalam melakukan penanaman modal.  

3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan alat ukur yang 

lebih konsisten dan jelas untuk pengukuran reputasi underwriter. 

Ketidakkonsistenan dapat mengakibatkan hasil yang tidak konsisten dalam 

penelitian yang dilakukan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variabel-variabel lainya seperti tingkat suku buka, persentase 

pertumbuhan ekonomi, dan kurs untuk memperluas penelitian. 
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Lampiran 1 

Analisis Deskriptif 

 

a. Deskriptif Statistik Reputasi Underwriter dan Reputasi Auditor 

  

Variabel Value Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Reputasi 

Underwriter 
Valid 

Non Top 10 23 26.7 26.7 26.7 

Top 10 63 73.3 73.3 100.0 

Total 86 100.0 100.0  

Reputasi 
Auditor 

 Valid 

Non 

Prestisius 
52 60.5 60.5 60.5 

Prestisius 34 39.5 39.5 100.0 

Total 86 100.0 100.0  

 

b. Deskriptif Statistik Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Return On 

Asset (ROA), Struktur Kepemilikan Institusional 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Ag 86 1 59 18.31 13.450 

Sz 86 10.01 17.62 14.1322 1.48498 

Roa 86 -2.06 69.21 9.8238 11.45870 

Sk 86 .00 100.00 87.5436 29.24793 

Valid N (listwise) 86     
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Lampiran 2 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Un 

N 86 

Normal Parameters
a,b

 
Mean 2.7171 

Std. Deviation 1.19481 

Most Extreme Differences 

Absolute .123 

Positive .088 

Negative -.123 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.141 

Asymp. Sig. (2-tailed) .148 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a
 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

Ud .913 1.095 

Ad .811 1.234 

Ag .921 1.086 

Sz .736 1.359 

Roa .917 1.091 

Sk .955 1.048 

a. Dependent Variabel: Un 

 

 

  



92 
 

 
 

c. Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .538
a
 .289 .234 1.05105 1.847 

a. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, Ag, Sz 

b. Dependent Variabel: Un 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) -.119 .663  -.179 .858 

Ud -.111 .144 -.088 -.770 .443 

Ad .170 .139 .148 1.228 .223 

Ag .064 .076 .095 .842 .402 

Sz .066 .047 .177 1.396 .167 

Roa -.002 .046 -.006 -.054 .957 

Sk -.001 .002 -.076 -.678 .500 

a. Dependent Variabel: AbsUt 
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Lampiran 3 

Pengujian Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

Model Summary
b
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .538
a
 .289 .234 1.05105 1.847 

a. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, Ag, Sz 

b. Dependent Variabel: Un 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 34.620 6 5.770 5.223 .000
b
 

Residual 85.062 77 1.105   

Total 119.682 83    

a. Dependent Variabel: Un 

b. Predictors: (Constant), Sk, Ud, Ad, Roa, Ag, Sz 

 

  

Variabels Entered/Removed
a
 

Model Variabels Entered Variabels 

Removed 

Method 

1 
Sk, Ud, Ad, Roa, 

Ag, Sz
b
 

. Enter 

a. Dependent Variabel: Un 

b. All requested variabels entered. 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 5.908 1.256  4.706 .000   

Udw .109 .273 .040 .400 .690 .913 1.095 

Ad -.851 .262 -.346 -3.245 .002 .811 1.234 

LNAG -.143 .144 -.100 -.998 .321 .921 1.086 

Sz -.183 .090 -.228 -2.038 .045 .736 1.359 

LNRoa -.168 .087 -.193 -1.928 .058 .917 1.091 

Sk .003 .004 .080 .810 .421 .955 1.048 

a. Dependent Variabel: LNUn 
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Lampiran 4 

Data Variabel Penelitian 

a. Tingkat Underpricing Perusahaan Yang Melakukan IPO Tahun 2009-

2013 

No. Kode Nama Listing 
Tingkat 

Underpricing 

1 TRIO PT Trikomsel Oke Tbk. 14-Apr-09 2.22 

2 BPFI PT Batavia Prosperindo Finance Tbk. 01-Jun-09 4.55 

3 MKPI PT Metropolitan Kentjana Tbk 10-Jul-09 30.95 

4 DSSA PT Dian Swastika Sentosa Tbk 10-Dec-09 50.00 

5 BCIP PT Bumi Citra Permai Tbk 11-Dec-09 57.27 

6 BBTN PT Bank Tabungan Negara Tbk 17-Dec-09 1.00 

7 EMTK  PT Elang Mahkota Teknologi Tbk  12-Jan-10 1.39 

8 PTPP  PT PP (Persero) Tbk  09-Feb-10 3.57 

9 BIPI  PT Benakat Petroleum Energy Tbk  11-Feb-10 36.43 

10 TOWR  PT Sarana Menara Nusantara Tbk  08-Mar-10 49.52 

11 GOLD  PT Golden Retailindo Tbk  07-Jul-10 48.57 

12 SKYB  PT Skybee Tbk  07-Jul-10 49.33 

13 BJBR  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 

dan Banten Tbk  
08-Jul-10 50.00 

14 GREN  PT Evergreen Invesco Tbk  09-Jul-10 69.52 

15 IPOL  PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk  09-Jul-10 11.90 

16 BUVA  PT Bukit Uluwatu Villa Tbk  12-Jul-10 19.23 

17 ROTI  PT Nippon Indosari Corpindo Tbk  28-Jul-10 16.86 

18 BRAU  PT Berau Coal Energy Tbk  19-Aug-10 11.25 
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No. Kode Nama Listing 
Tingkat 

Underpricing 

19 HRUM  PT Harum Energy Tbk  06-Oct-10 4.81 

20 ICBP  PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk  07-Oct-10 10.29 

21 TBIG  PT Tower Bersama Infrastructure Tbk  26-Oct-10 18.52 

22 KRAS  PT Krakatau Steel (Persero) Tbk  10-Nov-10 49.41 

23 APLN  PT Agung Podomoro Land Tbk  11-Nov-10 12.33 

24 BORN  PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk  26-Nov-10 9.40 

25 MIDI  PT Midi Utama Indonesia Tbk  30-Nov-10 49.09 

26 BRMS  PT Bumi Resources Minerals Tbk  09-Dec-10 10.24 

27 BSIM  PT Bank Sinarmas Tbk  13-Dec-10 68.00 

28 MFMI  PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk  29-Dec-10 70.00 

29 GIAA  PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk  11-Feb-11 23.00 

30 MBSS  PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk  06-Apr-11 11.25 

31 SRAJ  PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk  11-Apr-11 35.83 

32 HDFA  PT HD Finance Tbk  10-May-11 15.00 

33 BULL  PT Buana Listya Tama Tbk  23-May-11 7.10 

34 SIMP  PT Salim Ivomas Pratama Tbk  09-Jun-11 13.64 

35 TIFA  PT Tifa Finance Tbk  08-Jul-11 55.00 

36 PTIS  PT Indo Straits Tbk  12-Jul-11 5.26 

37 SDMU  PT Sidomulyo Selaras Tbk  12-Jul-11 6.67 

38 ALDO  PT Alkindo Naratama Tbk  12-Jul-11 11.11 

39 STAR  PT Star Petrcohem Tbk  13-Jul-11 35.29 
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No. Kode Nama Listing 
Tingkat 

Underpricing 

40 SUPR  PT Solusi Tunas Pratama Tbk  11-Oct-11 3.31 

41 ARII  PT Atlas Resources Tbk  08-Nov-11 2.67 

42 GEMS  PT Golden Energy Mines Tbk  17-Nov-11 9.00 

43 VIVA  PT Visi Media Asia Tbk  21-Nov-11 50.00 

44 ABMM  PT ABM Investama Tbk  06-Dec-11 2.00 

45 BAJA  PT Saranacentral Bajatama Tbk  21-Dec-11 36.00 

46 PADI  PT Minna Padi Investama Tbk  09-Jan-12 39.24 

47 TELE  PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk  12-Jan-12 4.84 

48 ESSA  PT Surya Esa Perkasa Tbk  01-Feb-12 49.18 

49 BEST  PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk  10-Apr-12 67.65 

50 RANC  PT Supra Boga Lestari Tbk  07-Jun-12 34.00 

51 TRIS  PT Trisula International Tbk  28-Jun-12 6.67 

52 KOBX  PT Kobexindo Tractors Tbk  05-Jul-12 15.00 

53 TOBA  PT Toba Bara Sejahtra Tbk  06-Jul-12 11.84 

54 MSKY  PT MNC Sky Vision Tbk  09-Jul-12 1.32 

55 ALTO  PT Tri Banyan Tirta Tbk  10-Jul-12 43.81 

56 GAMA  PT Gading Development Tbk  11-Jul-12 69.52 

57 BJTM  
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur 

Tbk  
12-Jul-12 2.33 

58 IBST  PT Inti Bangun Sejahtera Tbk  31-Aug-12 39.80 

59 NIRO  PT Nirvana Development Tbk  13-Sep-12 128.57 

60 PALM  PT Provident Agro Tbk  08-Oct-12 4.44 
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No. Kode Nama Listing 
Tingkat 

Underpricing 

61 NELY  PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk  11-Oct-12 22.02 

62 TAXI  PT Express Transindo Utama Tbk  02-Nov-12 5.36 

63 ASSA  PT Adi Sarana Armada Tbk  12-Nov-12 25.64 

64 WIIM  PT Wismilak Inti Makmur Tbk  18-Dec-12 23.08 

65 WSKT  PT Waskita Karya (Persero) Tbk  19-Dec-12 14.47 

66 HOTL  PT Saraswati Griya Lestari Tbk  10-Jan-13 8.11 

67 SAME  PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk  11-Jan-13 13.75 

68 TPMA  PT Trans Power Marine Tbk  20-Feb-13 58.70 

69 DYAN  PT Dyandra Media International Tbk.  25-Mar-13 10.00 

70 NOBU  PT Bank Nationalnobu Tbk.  20-May-13 14.67 

71 NRCA  PT Nusa Raya Cipta Tbk.  27-Jun-13 49.41 

72 SMBR  PT Semen Baturaja (Persero) Tbk  28-Jun-13 1.79 

73 BBMD  PT Bank Mestika Dharma Tbk.  08-Jul-13 13.04 

74 VICO  PT Victoria Investama Tbk.  08-Jul-13 68.00 

75 MLPT  PT Multipolar Technology Tbk.  08-Jul-13 50.00 

76 NAGA  PT Bank Mitraniaga Tbk.  09-Jul-13 69.44 

77 BMAS  PT Bank Maspion Indonesia Tbk.  11-Jul-13 1.56 

78 DSNG  PT Dharma Satya Nusantara Tbk.  14-Jun-13 1.08 

79 SRIL  PT Sri Rejeki Isman Tbk  17-Jun-13 4.17 

80 ACST  PT Acset Indonusa Tbk.  24-Jun-13 13.00 

81 SILO  PT Siloam International Hospitals Tbk.  12-Sep-13 7.22 
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No. Kode Nama Listing 
Tingkat 

Underpricing 

82 APII  PT Arita Prima Indonesia Tbk.  29-Oct-13 50.00 

83 KRAH  PT Grand Kartech Tbk  08-Nov-13 49.09 

84 IMJS  PT Indomobil Multi Jasa Tbk.  10-Dec-13 8.00 

85 SSMS  PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.  12-Dec-13 7.46 

86 SIDO  
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 

Tbk  
18-Dec-13 20.69 

 

b. Underwriter dan Auditor 

No. Kode Underwriter Auditor 

1 TRIO PT Mandiri Sekuritas & PT 

Sucorinvest Central Gani 

Purwanto Sarwoko & 
Sandjaja 

2 BPFI PT Panin Sekuritas Tbk 
Hendrawinata Gani & 
Hidayat 

3 MKPI PT Mandiri Sekuritas, PT 

Lautandhana Securindo 

Eddy Prakarsa Permana 
Siddharta 

4 DSSA PT OSK Nusadana Securities 

Indonesia 
Mulyamin Sensi Suryanto 

5 BCIP PT Overseas Securities 
Jamaludin, Aria, Sukimto & 
Rekan 

6 BBTN PT Danatama Makmur, PT HD 

Capital Tbk 
Osman Bing Satrio & Co 

7 EMTK  PT Mandiri Sekuritas 
Purwanto Sarwoko & 
Sandjaja 

8 PTPP  
PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa 

Sekuritas, PT DBS Vickers 

Securities 

Riza, Wahono & Co 

9 BIPI  PT Danatama Makmur Bismar, Muntalib & Yunus 
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No. Kode Underwriter Auditor 

10 TOWR  PT Dinamika Usahajaya 
Purwanto Sarwoko & 
Sandjaja 

11 GOLD  PT Dinamika Usahajaya Anwar & Co 

12 SKYB  PT Lautandhana Securindo 
Tanubrata Sutanto Fahmi & 
Co. 

13 BJBR  PT Bahana Securities, PT CIMB 

Securities Indonesia 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

14 GREN  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 

Noor Salim, Nursehan & 
Sinarahardja 

15 IPOL  PT OSK Nusadana Securities 

Indonesia 

Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

16 BUVA  PT OSK Nusadana Securities 

Indonesia 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

17 ROTI  OSK Nusadana Securities Indonesia 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

18 BRAU  PT Danatama Makmur, PT Recapital 

Securities 

Tjiendradjaja & Handoko 
Tomo 

19 HRUM  PT Ciptadana Securities, PT Mandiri 

Sekuritas 
Osman Bing Satrio & Co. 

20 ICBP  PT Kim Eng Securities 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

21 TBIG  
PT Indo Premier Securities, PT DBS 

Vickers Securities Indonesia, PT 

UBS Securities Indonesia 

Tanubrata Sutanto Fahmi & 
Co 

22 KRAS  PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa 

Sekuritas, PT Bahana Securities  

Purwantono, Suherman & 
Surja 

23 APLN  PT Mandiri Sekuritas, PT Indo 

Premier Securities 
Osman Bing Satrio & Co. 



101 
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24 BORN  PT CIMB Securities Indonesia 
Tanudiredja, Wibisana & 
Co. 

25 MIDI  PT Indo Premier Securities Anwar & Co 

26 BRMS  PT Danatama Makmur, PT Nomura 

Indonesia 

Tjiendradjaja & Handoko 
Tomo 

27 BSIM  PT Sinarmas Sekuritas Mulyamin Sensi Suryanto 

28 MFMI  PT Ciptadana Securities 
Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

29 GIAA  PT Bahana Securities, PT Danareksa 

Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas 
Osman Bing Satrio & Co 

30 MBSS  PT Mandiri Sekuritas, PT OSK 

Nusantara Securities 

Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawat & Saptoto 

31 SRAJ  PT Evergreen Capital 
Hendrawinata Gani & 
Hidayat 

32 HDFA  PT Makinta Securities 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

33 BULL  PT Danatama Makmur Osman Bing Satrio & Co 

34 SIMP  
PT Kim Eng Securities, PT Deutsche 

Securities Indonesia, PT Mandiri 

Sekuritas 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

35 TIFA  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 
Osman Bing Satrio & Co 

36 PTIS  PT Sinarmas Sekuritas Mulyamin Sensi Suryanto 

37 SDMU  PT Makinta Securities 
Tanudiredja, Wibisana & 
Co 
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38 ALDO  

PT Erdhika Elit Sekuritas 

Anwar & Co 

39 STAR  PT INDOVEST Anwar & Co 

40 SUPR  PT Ciptadana Securities 
Aryanto Amir Jusuf, Mawar 
& Saptoto 

41 ARII  PT Indo Premier Securities, PT UBS 

Securities Indonesia 

Tanudiredja, Wibisana & 
Co 

42 GEMS  PT Sinarmas Sekuritas 
Mulyamin Sensi Suryanto & 
Lianny 

43 VIVA  PT Danatama Makmur, PT 

Ciptadana Sekuritas 
Osman Bing Satrio & Co 

44 ABMM  PT Mandiri Sekuritas, PT Maquarie 

Capital Securities Indonesia 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

45 BAJA  PT Makinta Securities Osman Bing Satrio & Co 

46 PADI  
PT Dinamika Usaha Jaya , PT 

Ciptadana Securities, PT Panca 

Global Securities Tbk 

Osman Bing Satrio & Co 

47 TELE  PT Sinarmas Sekuritas 
Teramihardja, Pradhono & 
Chandra 

48 ESSA  PT Equator Securities Anwar & Co 

49 BEST  PT Ciptadana Securities 
Tanubrata, Stanto, Fahmi & 
Co. 

50 RANC  PT Kresna Graha Sekurindo Tbk 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

51 TRIS  PT Sinarmas Sekuritas Osman Bing Satrio & Co 
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52 KOBX  
PT Lautandhana Securindo, PT 

Mandiri Sekuritas, PT Valbury Asia 

Securities 

Jamaludin, Aria, Sukimto & 
Co. 

53 TOBA  
PT Mandiri Sekuritas, PT Morgan 

Stanley Asia Indonesia, PT CLSA 

Indonesia 

Anwar & Co. 

54 MSKY  PT Danareksa Sekuritas, PT MNC 

Securities 

Kosasih, Nurdiyaman, 
Tjahjo & Co 

55 ALTO  

PT Valbury Asia Securities 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

56 GAMA  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 

Kosasih, Nurdiyaman, 
Tjahjo & Co. 

57 BJTM  PT Bahana Securities, PT Mandiri 

Sekuritas 

Tanubrata Sutanto Fahmi & 
Co 

58 IBST  PT Sinarmas Sekuritas, PT OSK 

Nusadana Securities Indonesia 

Tanubrata Sutanto Fahmi & 
Co 

59 NIRO  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 

Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

60 PALM  PT Indo Premier Securities, PT DBS 

Vickers Securities Indonesia 
Osman Bing Satrio & Eny 

61 NELY  PT Lautandhana Securindo 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

62 TAXI  PT Mandiri Sekuritas Gani Mulyadi & Handayani 

63 ASSA  PT Bahana Securities, PT Buana 

Capital  

Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

64 WIIM  PT Mandiri Sekuritas, PT OSK 

Nusadana Securities Indonesia 

Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

65 WSKT  PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana 

Securities, PT Danareksa Sekuritas 
Tjahajadi & Tamara 
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66 HOTL  PT Valbury Asia Securities 
Kosasih, Nurdiyaman, 
Tjahjo & Co. 

67 SAME  PT Lautandhana Securindo 
Teramihardja, Pradhono & 
Chandra 

68 TPMA  PT BCA Sekuritas Gani Mulyadi & Handayani 

69 DYAN  PT Mandiri Sekuritas , PT OSK 

Nusadana Securities Indonesia 

Aryanto, Amir, Jusuf 
Mawar & Saptoto 

70 NOBU  PT Ciptadana Securities 
Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

71 NRCA  PT Ciptadana Securities 
Doli, Bambang, 
Sulistiyanto, Dadang & Ali 

72 SMBR  PT Bahana Securities, PT Danareksa 

Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas 
Leonard, Mulia & Richard 

73 BBMD  PT. Ciptadana Sekuritas Tjahjadi & Tamara 

74 VICO  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 

RSM Aryanto, Amir Yusuf, 
Mawar & Saptoto 

75 MLPT  PT Ciptadana Securities 
Kanaka Puradiredja, 
Suhartono 

76 NAGA  PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

77 BMAS  PT Makinta Securities Siddharta & Widjaja 

78 DSNG  PT BCA Sekuritas, PT Ciptadana 

Securities 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

79 SRIL  PT Bahana Securities 
Purwantono, Suherman & 
Surja 



105 
 

 
 

No. Kode Underwriter Auditor 

80 ACST  PT Kim Eng Securities  
Aryanto, Amir Jusuf, 
Mawar & Saptoto 

81 SILO  PT Ciptadana Securities, PT Credits 

Suisse Securities Indonesia 

Doli, Bambang, 
Sulistiyanto, Dadang & Ali 

82 APII  PT Lautandhana Securindo 
Hendrawinata, Eddy & 
Siddharta 

83 KRAH  
PT Andalan Artha Advisindo 

Sekuritas, PT Investindo Nusantara 

Sekuritas 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

84 IMJS  PT Makindo Securities Tbk, 
Purwantono, Suherman & 
Surja 

85 SSMS  
PT BNP Paribas Securities 

Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT 

RHB OSK Securities Indonesia 

Purwantono, Suherman & 
Surja 

86 SIDO  PT Kresna Graha Sekurindo Tbk, PT 

Mandiri Sekuritas 

Tanubrata, Stanto, Fahmi & 
Co. 

 

c. Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Return On Asset (ROA) 

 

No. Kode 

Umur 

Perusahaan 

(Tahun) 

Ukuran 

Perusahaan 

(Ln) 

ROA 

( % ) 

Prosentase 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

( % ) 

1 TRIO 19 14.65 7.17 100 

2 BPFI 12 14.01 12.22 96.42 

3 MKPI 14 12.18 8.08 99.9 

4 DSSA 37 14.32 16.28 86.48 

5 BCIP 13 15.64 4.36 100 

6 BBTN 9 11.73 2.75 99.75 

7 EMTK  59 17.62 1.48 100 

8 PTPP  26 15.14 8.99 1.59 

9 BIPI  56 15.23 6.55 100 
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No. Kode 

Umur 

Perusahaan 

(Tahun) 

Ukuran 

Perusahaan 

(Ln) 

ROA 

( % ) 

Prosentase 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

( % ) 

10 TOWR  2 14.5 1.22 100 

11 GOLD  1 15.74 9.82 100 

12 SKYB  14 10.46 16.55 80 

13 BJBR  15 10.01 18.14 99.98 

14 GREN  49 17.29 3.04 100 

15 IPOL  6 12.85 0.44 100 

16 BUVA  15 14.34 7.68 100 

17 ROTI  9 13.22 1.44 98.13 

18 BRAU  15 12.76 23.2 100 

19 HRUM  4 16.44 21.15 100 

20 ICBP  14 14.64 53.14 100 

21 TBIG  20 16.14 15.67 100 

22 KRAS  5 14.44 14.37 86.14 

23 APLN  40 16.36 3.66 100 

24 BORN  6 15.3 1.6 99.99 

25 MIDI  4 15.28 -2.06 100 

26 BRMS  3 13.12 0.81 99.5 

27 BSIM  7 16.54 2.77 100 

28 MFMI  21 15.9 0.88 100 

29 GIAA  19 11.18 15.64 100 

30 MBSS  3 16.43 0.55 100 

31 SRAJ  17 14.5 10.43 64 

32 HDFA  19 13.5 1.14 98.9 

33 BULL  38 13.55 2.21 100 

34 SIMP  6 14.86 0.46 100 

35 TIFA  18 16.86 9.55 100 

36 PTIS  17 13.95 7.85 100 

37 SDMU  22 13.52 4.84 100 
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No. Kode 

Umur 

Perusahaan 

(Tahun) 

Ukuran 

Perusahaan 

(Ln) 

ROA 

( % ) 

Prosentase 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

( % ) 

38 ALDO  26 13.12 9.96 100 

39 STAR  18 11.87 8.34 0 

40 SUPR  22 11.81 6.77 80.31 

41 ARII  3 14.13 26.77 100 

42 GEMS  5 14.4 17.11 100 

43 VIVA  4 13.2 3.94 10 

44 ABMM  14 13.93 3.64 100 

45 BAJA  14 14.56 -0.52 100 

46 PADI  5 15.4 4.85 99.99 

47 TELE  18 13.17 1.32 0 

48 ESSA  13 12.45 5.16 0 

49 BEST  3 13.99 17.37 100 

50 RANC  5 13.39 20.33 100 

51 TRIS  22 14.31 8.67 99.99 

52 KOBX  15 12.91 6.96 94 

53 TOBA  7 12.02 6.75 100 

54 MSKY  9 13.94 11.19 100 

55 ALTO  34 14.53 69.21 99 

56 GAMA  23 15.05 3.1 99.94 

57 BJTM  15 12.27 2.06 97.2 

58 IBST  5 13.7 11.59 100 

59 NIRO  8 13.86 0.4 100 

60 PALM  50 17.03 4.78 100 

61 NELY  6 14.28 4.81 100 

62 TAXI  8 14.56 0.01 100 

63 ASSA  5 14.85 1.3 100 

64 WIIM  35 12.63 19.81 100 

65 WSKT  31 13.81 8.19 99.99 
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No. Kode 

Umur 

Perusahaan 

(Tahun) 

Ukuran 

Perusahaan 

(Ln) 

ROA 

( % ) 

Prosentase 

Kepemilikan 

Saham 

Institusional 

( % ) 

66 HOTL  12 14.17 2.05 75 

67 SAME  18 13.52 20.06 0 

68 TPMA  19 15.45 6.49 100 

69 DYAN  14 14.12 5.41 70.4 

70 NOBU  6 13.65 2.73 97 

71 NRCA  28 12.58 9.64 99.74 

72 SMBR  8 13.54 11.42 99.99 

73 BBMD  19 14.17 6.59 37.01 

74 VICO  23 14.01 0.51 79.99 

75 MLPT  38 13.64 18.61 95 

76 NAGA  38 14 32.99 100 

77 BMAS  58 15.83 4.82 99.94 

78 DSNG  23 13.56 12.63 99 

79 SRIL  11 13.82 4.3 100 

80 ACST  24 13.86 0.48 0 

81 SILO  23 15.04 0.93 93.07 

82 APII  32 15.45 6.71 77 

83 KRAH  25 15.08 30.38 88.23 

84 IMJS  18 13.53 9.58 99 

85 SSMS  17 14.28 4.86 100 

86 SIDO  12 12.09 15.77 100 

 


