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ABSTRAKSI 

 
 

Penelitian ini tentang ”Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 
Tingkat Underpricing Saham di Bursa Efek Jakarta”. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh variabel- variabel reputasi underwriter, kondisi pasar, 
EPS, PER, FinLev, dan ROA baik secara bersama- sama maupun secara individu 
dan untuk mengetahui apakah variabel ROA mempunyai pengaruh yang paling 
dominan terhadap tingkat underpricing saham. Jumlah emiten yang melakukan 
IPO pada periode Januari 2000 sampai Desember 2004 sebanyak 99 perusahaan 
tetapi hanya 51 perusahaan saja yang diteliti karena mengalami underpriced dan 
melaporkan laporan keuangan  dari sebelum listing sampai dengan 2004. 

Model analisis yang digunakan adalah model regresi berganda, selain itu 
digunakan model uji klasik untik menghindari terjadinya bias antara lain uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan perhitungan uji t / uji parsial dan uji F / uji simultan. 

Hasil uji yang didapat dari perhitungan dengan bantuan program SPSS 
for windows versi 12 didapat bahwa tidak terjadi autokorelasi, heteroskedastisitas 
dan multikolinearitas dari model analisis yang digunakan.Hasil uji F didapat 
bahwa secara simultan variabel reputasi underwriter, kondisi pasar, EPS, PER, 
FinLev, dan ROA berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing saham. 
Hasil uji T didapat bahwa secara parsial hanya variabel EPS dan ROA saja yang 
berpengaruh terhadap underpricing saham. 
 
 
Kata kunci:  Underpricing, reputasi underwriter, kondisi pasar, EPS, PER, FinLev   

dan ROA.  
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya melakukan berbagai 

cara diantaranya dengan melakukan ekspansi. Untuk memenuhi kebutuhan 

ekspansi diperlukan suatu dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu perusahaan 

melakukan penawaran sahamnya ke masyarakat umum, yang disebut go public. 

Perusahaan penerbit saham disebut Emiten atau Investee, sedangkan pembeli 

saham disebut Investor (Robert Ang, 1997). 

  Pasar Modal adalah pelengkap di sektor keuangan terhadap dua lembaga 

lainnya yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal memberikan jasanya 

yaitu menjembatani hubungan antara pemilik dana dalam hal ini disebut sebagai 

pemodal (investor) dengan peminjam dana dalam hal ini disebut dengan nama 

emiten atau perusahaan yang go public (Marzuki Usman 1989). Salah satu fungsi 

utama pasar modal adalah sebagai sarana untuk mobilisasi dana yang bersumber 

dari masyarakat untuk disalurkan ke berbagai sektor yang melaksanakan investasi. 

Keputusan perusahaan untuk menjadi perusahaan publik (go public) merupakan 

sesuatu yang tidak tanpa perhitungan karena dengan go public perusahaan 

dihadapkan pada beberapa konsekuensi langsung baik yang bersifat 

menguntungkan (benefits) maupun yang merugikan (costs). 

  Salah satu alasan utama perusahaan untuk go public adalah adanya 

dorongan atas kebutuhan modal (capital need). Perusahaan yang go public 

biasanya adalah perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. 



 
Karena pertumbuhan yang pesat, perusahaan tersebut dituntut mampu 

menyediakan dana untuk keperluan ekspansi atau keperluan untuk investasi baru. 

Alasan lain dari keputusan go public adalah kemungkinan akses pada pihak luar 

yang lebih baik. Dengan go public, suatu perusahaan otomatis akan lebih dikenal 

oleh publik, sehingga keberadaan perusahaan tidak lagi menjadi sesuatu yag 

disembunyikan. Apabila sebelumnya akses perusahaan mungkin terbatas pada 

pihak-pihak tertentu saja, maka go public akan semakin memungkinkan 

perusahaan untuk bersosialisasi dengan lebih baik (Tatang, 2002). 

Dalam proses go public, sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder 

(bursa efek), terlebih dahulu saham perusahaan yang akan go public dijual di 

pasar perdana (IPO). Harga saham yang dijual di pasar perdana (saat IPO) telah 

ditentukan terlebih dahulu atas kesepakatan antara emiten dengan underwriter, 

sedangkan harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (penawaran 

dan permintaan) (Daljono ,1998). Walaupun emiten dan underwriter secara 

bersama- sama mengadakan kesepakatan dalam menentukan harga perdana 

saham, namun mereka mempunyai kepentingan yang berbeda. Emiten sebagai 

pihak yang membutuhkan dana menginginkan harga perdana yang tinggi, karena 

berharap akan dapat segera merealisasikan rencana proyek. Sedangkan 

underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk meminimalkan resiko yang 

ditanggungnya. Sering terjadi perbedaan harga terhadap harga saham yang sama 

antara di pasar perdana dan pasar sekunder. Apabila penentuan harga saham saat 

IPO secara signifikan lebih rendah dbanding dengan harga yang terjadi di pasar 

sekunder di hari pertama, maka terjadi apa yang disebut underpricing. Kondisi 

underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang melakukan go public, 



 
karena dana yang diperoleh tidak maksimum. Sebaliknya bila terjadi overpricing, 

maka investor akan merugi karena mereka tidak menerima capital gain. Capital 

gain yang dimaksud adalah selisih lebih antara harga di pasar sekunder dengan 

harga perdananya. Selisih tersebut merupakan kompensasi dari dana investasi 

yang ditanam. Adanya capital gain positif pada saat saham diperjualbelikan di 

pasar sekunder mengidentifikasikan terjadinya underpricing harga saham perdana. 

Meskipun emiten dan underwriter melakukan kesepakatan secara bersama- 

sama dalam menentukan harga perdana saham, namun masing- masing pihak 

sebenarnya mempunyai kepentingan yang berbeda. Emiten sebagai pihak yang 

membutuhkan dana menginginkan harga perdana yang tinggi, karena berharap 

akan segera merealisasikan rencana proyeknya. Sedangkan underwriter sebagai 

penjamin emisi berusaha untuk meminimalkan resiko yang ditanggungnya. Tipe 

penjaminan full commitment, pihak underwriter akan membeli saham yang tidak 

terjual di pasar perdana. Underwriter sebagai penjamin emisi lebih sering 

berhubungan dengan pasar daripada emiten. Pihak underwriter disini dianggap 

mempunyai informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pihak emiten. 

Emiten adalah pendatang baru yang belum mengetahui seperti apa keadaan pasar 

yang sebenarnya. Kondisi asimetri informasi inilah yang menyebabkan terjadinya 

underpriced, dimana underwriter merupakan pihak yang memiliki kelebihan 

informasi dan menggunakan ketidaktahuan emiten untuk memperkecil resiko 

(Husnan, 1991; Cheung et al, 1994). 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Ghozali (2002) yang meneliti tentang faktor- faktor yang mempengaruhi tingkat 

underpricing di BEJ. Penelitian ini menguji pengaruh reputasi underwriter, 



 
financial leverage, dan ROA terhadap underpricing, serta dengan menambah 

variabel independen EPS dan PER yang diajukan Ghozali (2002), yang 

diperkirakan berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini juga 

menambah variabel market yang diajukan oleh Rosyati (2002), bahwa kondisi 

pasar berpengaruh terhadap underpricing. Peneliti akan menguji kembali dengan 

menggunakan data tahun yang lebih panjang yaitu dari 1 Januari 2000 sampai 

dengan 31 Desember 2004. Penelitian ini mencoba membuktikan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap underpricing. Alasan peneliti menambah tiga variabel 

yaitu (1) EPS, karena besarnya EPS dari perusahaan menunjukkan keberhasilan 

suatu perusahaan. Kaitannya dengan penawaran perdana yang dilakukan 

perusahaan, tingkat profitabilitas yang relatif tinggi dapat mengurangi 

ketidakpastian dalam penawaran perdana sehingga diharapkan akan memberikan 

pengaruh yang positif terhadap harga saham. (2) PER, karena PER sebagai dasar 

penilaian kewajaran harga saham yang dilisted  di BEJ, sehingga PER yang tinggi 

menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan 

datang cukup tinggi. (3) Kondisi pasar, karena kondisi pasar akan mempengaruhi 

perilaku pasar (underwriter) dalam menentukan harga saham perdana perusahaan 

yang dijaminkan. Keadaan ini biasanya tercermin dalam perbedaan angka indeks 

harga saham. Jika ada pengaruh kondisi pasar, berarti terjadinya peningkatan 

harga pada pasar sekunder lebih disebabkan pada pengaruh dari kondisi pasar 

sebelumnya. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul: ”ANALISIS 

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT 

UNDERPRICING SAHAM DI BURSA EFEK JAKARTA”. 



 
 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Apakah reputasi underwriter, kondisi pasar, tingkat financial 

leverage perusahaan, ROA (Return On Assets) perusahaan, EPS dan 

PER secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpriced? 

2. Apakah reputasi underwriter, kondisi pasar, tingkat financial 

leverage perusahaan, ROA (Return On Assets) perusahaan, EPS dan 

PER secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat 

underpriced? 

3. Dari faktor- faktor yang diteliti, faktor manakah yang mempunyai 

pengaruh dominan terhadap tingkat underpricing? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasar rumusan masalah tersebut, maka ruang lingkup penelitian ini 

hanya dibatasi pada: 

1. Perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar di BEJ periode tahun 

2000- 2004 

2. Perusahaan yang sahamnya mengalami underpriced.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut 
 



 
 diatas adalah: 
 

1. Untuk mengetahui apakah reputasi underwriter, kondisi pasar, tingkat 

financial leverage perusahaan, ROA (Return On Assets) perusahaan, 

EPS dan PER secara simultan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap tingkat underpriced. 

2. Untuk mengetahui apakah reputasi underwriter, kondisi pasar, tingkat 

financial leverage perusahaan, ROA (Return On Assets) perusahaan, 

EPS dan PER secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpriced. 

3. Untuk mengetahui faktor- faktor mana yang mempunyai pengaruh 

dominan terhadap tingkat underpriced. 

 

1.5 Manfaat penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak- 

pihak yang berkepentingan seperti: 

1. Bagi investor dan calon investor.  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan referensi untuk 

pengambilan  keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi emiten. 

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan khususnya berkaitan 

dengan masalah keterbukaan informasi dalam melakukan penawaran 

perdana (IPO) untuk memperoleh harga yang baik. 

3. Bagi mahasiswa. 



 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman tentang pasar modal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Penawaran Umum Perdana (IPO) 

 Initial Public Offering (IPO) merupakan penawaran saham di pasar 

perdana yang dilakukan perusahaan yang akan go public. UU Republik Indonesia 

No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan penawaran umum sebagai 

kegiatan penawaran yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada 

masyarakat berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam Undang- undang 

tersebut dan peraturan pelaksananya. Perusahaan dalam melakukan IPO di pasar 

perdana agar dapat berjalan lancar dibantu oleh pihak yang profesional yaitu 

underwriter. 

 Underwriter umumnya menjalankan tiga fungsi yaitu advisory function, 

underwriting function, dan marketing function. Fungsinya sebagai pemberi saran 

(advisory function), underwriter dapat memberikan saran berupa tipe sekuritas, 

penentuan harga sekuritas dan waktu pelemparannya. Underwriting function 

adalah fungsi penjaminan yaitu underwriter membeli seluruh sekuritas yang 

kemudian dijual kembali kepada masyarakat. Dengan demikian underwriter 

menanggung resiko tidak terjualnya sekuritas ke publik. Jika nilai saham cukup 

besar, underwriter membentuk sindikat yang terdiri dari lead underwriter dan 

underwriter anggota (Bodie et.al,2001). Underwriter anggota dalam sindikat 

dapat berfungsi sebagai pembeli sekuritas dan kemudian menjualnya ke publik 

atau hanya ikut memasarkan ke publik. Saham yang sudah dijual ke pasar 



 
perdana, kemudian didaftarkan di pasar sekunder (listing). Bagi investor yang 

menginginkan likuiditas, mereka dapat menjual efek yang dipegangnya di pasar 

sekunder. Sedangkan bagi calon investor yang berminat terhadap efek tertentu, 

mereka dapat kembali membeli efek tersebut di pasar sekunder. Harga saham 

yang terjadi di pasar sekunder ditentukan oleh demand dan supply (Brealey & 

Myers,2003). 

 Pegano et al (1998) menyatakan alasan perusahaan untuk melakukan go 

public yaitu: 

a. Mengatasi kendala pinjaman 

Manfaat yang paling utama adalah memperoleh akses sumber 

pembiayaan alternatif selain peminjaman bank. Kesempatan bagi public 

market untuk mendanai akan bertujuan khusus bagi perusahaan dengan 

investasi sekarang dan masa mendatang yang besar, dengan tingkat 

leverage dan pertumbuhan yang tinggi. Faktor- faktor inilah yang 

berhubungan positif dengan keinginan untuk melakukan penawaran 

perdana. 

            b. Mempunyai bargaining yang lebih besar dengan bank. 

Dengan memperoleh akses ke bursa efek dan menebarkan informasi 

kepada investor, sebuah perusahaan akan melakukan kompetisi diluar 

terhadap peminjamnya dan menjamin biaya kredit yang lebih rendah 

serta supply pembiayaan dari luar yang besar (Rajan,1992). 

 

c. Diversifikasi likuiditas dan portofolio 



 
Keputusan untuk go public mempengaruhi tingkat likuiditas saham 

perusahaan, dimana tingkat likuiditas merupakan fungsi dari 

perdagangan sehingga likuiditas saham akan meningkat seiring dengan 

tersebarnya pemilikan saham yang semula hanya dipegang oleh 

beberapa pemegang saham awal. 

d. Monitoring 

Pasar modal juga dapat memberikan penilaian terhadap kebijakan yang 

diambil oleh manajemen. Para pemegang saham dapat menggunakan 

informasi yang tersedia untuk menilai apakah kebijakan manajemen 

telah dilakukan secara wajar, sehingga nantinya berpengaruh terhadap 

harga saham. 

e. Pengakuan Investor 

Pencatatan saham di bursa yang cukup terkenal dan besar, seolah- olah 

menjadi pengakuan bagi investor bahwa perusahaan tersebut memang 

cukup layak. Hal ini menumbuhkan kesadaran bagi investor dan mereka 

tertarik untuk memilikinya. 

f.  Perubahan Kontrol 

Keputusan untuk go public yang dilakukan oleh pemilik adalah untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Selain itu, pemilik juga menjadikan 

penawaran perdana sebagai langkah untuk mengubah struktur 

kepemilikan serta memaksimalkan hasil penjualan sahamnya (Zingales, 

1995). 

 

 



 
2.2  Pasar Modal 

 Pasar modal menurut UU Pasar Modal No.8 tahun 1995 yaitu suatu 

kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, 

perusahaan publik yang berkaitan dengan efek, serta lembaga yang berkaitan 

dengan efek. Sedangkan menurut Koetin (1994), pasar modal adalah pasar untuk 

berbagai instrumen pasar keuangan atau sekuritas jangka panjang yang bisa dijual 

belikan baik dalam bentuk hutang atau modal sendiri yang diterbitkan swasta 

maupun pemerintah. Dana jangka panjang yang merupakan hutang, biasanya 

berbentuk obligasi, sedang dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri 

biasanya berbentuk saham. Kekuatan permintaan dan penawaran di pasar modal 

yang menyebabkan naik turunnya harga pasar saham yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yang saling berkaitan. Harga pasar saham akan mengalami naik 

turun sesuai dengan pengaruh yang sedang berlangsung terhadap saham tersebut 

dan pengaruh yang sedang terjadi di pasar modal. 

Definisi pasar modal menurut Sunariyah (1997), yaitu: 

       a. Definisi secara umum 

Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi termasuk 

didalamnya adalah bank- bank komersial dan semua perantara di bidang 

keuangan serta keseluruhan surat- surat berharga yang beredar. 

        b. Definisi secara sempit 

Pasar modal adalah suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan 

guna memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya 

dengan memakai jasa perantara efek. 

 



 
2.2.1 Pasar Perdana 

 Menurut Sunariyah (1997:11) yang dimaksud pasar perdana adalah 

penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham atau emiten 

kepada investor selama waktu yang ditetapkan oleh pihak yang 

menerbitkan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. 

Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-

saham atau sekuritas lainnya untuk dijual pertama kalinya atau penawaran 

umum sebelum saham tersebut dicatatkan di bursa. Harga saham 

ditentukan oleh penjamin emisi dan emiten berdasarkan analisis 

fundamental perusahaan. 

 

2.2.2 Pasar Sekunder 

 Menurut Sunariyah (1997:12) yang dimaksud pasar sekunder 

adalah perdagangan saham setelah melewati  masa penawaran pada pasar 

perdana. Pasar sekunder merupakan pasar dimana saham atau sekuritas 

lainnya diperjualbelikan  secara luas setelah melalui penjualan di pasar 

perdana. Harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran antara penjual dan pembeli. 

2.3 Peran Pasar Modal  

 Pasar modal merupakan salah satu wahana yang dapat dimanfaatkan untuk 

memobilisasi dana baik dari dalam atau luar negeri. Keadaan pasar modal 

mempunyai banyak pilihan sumber dana (khususnya dalam jangka panjang), bagi 

perusahaan hal ini berarti keputusan pembelanjaan dapat menjadi semakin 

bervariasi. Keputusan lainnya adalah keputusan investasi dan keputusan deviden. 



 
Implikasi lebih lanjut dari kedua hal tersebut adalah meningkatnya kemampuan 

perusahaan untuk menentukan struktur modal yang optimal. 

 Peran pasar modal menurut Jogiyanto (1998) adalah : 

  a. Pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan    

dana jangka panjang  dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. 

Saham merupakan bukti pemilikan sebagian dari perusahaan. Obligasi 

merupakan suatu kontrak yang mengharuskan peminjam untuk membiayai 

kembali pokok pinjaman ditambah dengan bunga kurun waktu tertentu yang 

telah disepakati. 

  b. Untuk menarik pembeli dan penjual untuk berpartisipasi, pasar modal harus 

bersifat liquid dan efisien. Suatu pasar dikatakan liquid jika penjual dapat 

menjual dan pembeli dapat membeli surat- surat berharga yang 

mencerminkan nilai dari perusahaan yang akurat. 

  c. Jika pasar modal sifatnya efisien, harga dari surat berharga mencerminkan 

penilaian dari investor terhadap prospek laba perusahaan di masa depan dan 

kualitas dari manajemennya. Jika calon investor meragukan kualitas dari 

manajemen, keraguan itu mencerminkan dari harga surat berharga yang 

turun. Dengan demikian harga pasar modal dapat digunakan sebagai sarana 

tidak langsung untuk mengukur kualitas manajemen. 

  d.  Pasar modal yang mempunyai fungsi sarana alokasi dana yang produktif 

untuk memindahkan dana dari pemberi pinjaman ke peminjam. Alokasi dana 

yang produktif terjadi jika individu yang mempunyai kelebihan dana dapat 

meminjamkannya ke individu lain yang lebih produktif yang membutuhkan 



 
dana. Sebagai akibatnya peminjam dan pemberi dana akan lebih diuntungkan 

dibandingkan jika pasar modal tidak ada.  

 

2.4  Teori Underpricing 

 Proses penjualan saham biasa bagi perusahaan yang baru pertama kali 

menjual sahamnya kepada masyarakat dilakukan di pasar perdana. Sebelum 

melakukan penawaran perdana, perusahaan terlebih dahulu harus melaksanakan 

beberapa tahapan persiapan. Salah satu tahapan penting dalam persiapan emisi 

perdana adalah penetapan volume penawaran dan harga perdana. Beberapa 

pertimbangan dalam menetapkan harga perdana diantaranya adalah kondisi pasar, 

preferensi investor terhadap pasar modal dan ketetapan waktu penawaran. 

Perusahaan yang menetapkan harga perdana dibawah nilai perusahaan yang 

sebenarnya dikatakan perusahaan melakukan underpricing dan kejadian tersebut 

merupakan salah satu fenomena yang terjadi di pasar perdana, termasuk di pasar 

modal Indonesia. 

 Penetapan underpricing pada harga perdana didasari beberapa tujuan yaitu 

untuk membangun citra investor terhadap kualitas  perusahaan dan untuk 

memberikan sinyal yang berisi informasi tentang perusahaan yang sebenarnya. 

Terjadinya underpricing ditandai dengan adanya pendapatan abnormal positif 

selama beberapa hari perdagangan setelah emisi pertama terhitung sejak saham 

diperdagangkan di pasar sekunder. Pengamatan lebih lanjut, dalam penetapan 

underpricing pada harga perdagangan akan menimbulkan masalah bagi investor 

lama perusahaan yaitu biaya yang tinggi sebagai akibat pemindahan kekayaan dari 

investor lama kepada investor baru. Hal ini disebabkan karena setelah go publik, 



 
investor lama harus menyerahkan sebagian property kepemilikannya sekaligus 

dengan hak atas keuntungan usaha para investor baru. 

 Menurut Bigham (1993), definisi underpricing adalah ”stock are 

underpriced if they begin trading at the public market at a price”. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka underpricing ditandai dengan peningkatan harga saham 

yang mendorong terjadinya pendapatan abnormal positif selama periode 

perdagangan tertentu setelah emisi pertama. 

 

2.5  Harga Saham 

 Saham adalah suatu bentuk kepemilikan atas perusahaan. Jika seseorang 

memiliki saham suatu perusahaan yang go public, maka akan mendapatkan 

dividen dan atau capital gains dalam surat saham tercantum antara lain harga 

saham. Harga ini disebut nilai nominal atau nilai pari. Secara umum semakin baik 

kinerja suatu perusahaan, maka tinggi laba usahanya dan semakin banyak 

keuntungan yang dinikmati pemegang saham. Selain harga nomimal, saham juga 

mengenal harga baku atau nilai intrinsik berdasarkan penambahan laba ditahan. 

 Secara konseptual harga suatu saham merupakan nilai sekarang dari arus 

kas yang akan diterima oleh pemilik saham (Ganang,1993). Oleh karena itu untuk 

menaksir harga saham yang wajar hanya dapat dilakukan dengan tepat, bila arus 

kas yang akan diterima tersebut diestimasikan secara tepat pula. Dalam praktek 

tidak ada satu carapun yang dapat memberikan hasil estimasi terbaik terhadap 

keadaan masa depan yang mengndung unsur ketidakpastian. Begitu pula dalam 

menilai kewajaran harga suatu saham untuk keperluan analisis telah 

dikembangkan beberapa pendekatan dalam penilaian dan penentuan harga saham. 



 
Pendekatan tersebut pada dasarnya digunakan untuk membantu atau 

mempermudah judgement analisis. 

 Harga saham dapat dihitung dengan dua cara yaitu secara fundamental dan 

teknikal. Fundamental adalah cara menghitung harga saham berdasarkan nilai 

intrinsik yang ada dalam perusahaan. Sedangkan secara teknikal adalah dengan 

mengembangkan model empiris yang didasarkan oleh trend kenaikan suatu 

indeks. 

a.   Perhitungan harga saham berdasarkan faktor intrinsik perusahaan. 

      Foster ( 1986 ) dalam Yudi Rizka ( 1995 ) menjelaskan ada empat pendekatan 

dalam menilai arus kas yang akan datang, yaitu: 

 1) Pendekatan berdasarkan aliran pendapatan yang akan datang. 

      Model penelitian ini didasarkan pada kepastian aliran pendapatan 

secara terus menerus dari asset yang dipunyai, dengan demikian nilai 

perusahaan adalah: 

  
r

X
V i

ti =,  

Dimana: 

Vi,t  = nilai pasar dari perusahaan I pada akhir periode t 

Xi =aliran pendapatan yang sama setiap tahun dari perusahaan. 

r  = tingkat bunga dari tabungan bebas resiko. 

Pendapatan yang dipakai dalam rumus tersebut adalah pendapatan 

yang dihasilkan oleh asset perusahaan tersebut. Kelemahan dari 

perhitungan tersebut adalah pendataan dianggap pasti dan besarnya 

sama setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan hasil perhitungan dapat 

menyimpang jauh dari kenyataan 



 
             2) Pendekatan aliran kas biasa digunakan keuangan dalam menilai suatu 

investasi. 

 Manajemen keuangan lebih menekankan pada nilai sekarang dari arus 

kas (Discounted Cash Flow) dibandingkan dengan memaksimumkan 

pendapatan berdasarkan akuntansi. Alasannya adalah penggunaan 

discounted cash flow telah memasukan unsur waktu aliran kas masuk 

dan kas keluar. Alasan lainnya adalah penerimaan akuntansi sangat 

dipengaruhi dari penentuan yang tidak sama mengenai harga pokok 

produksi, depresiasi dan pengeluaran pensiun. 

 Rumus yang digunakan untuk perhitungan nilai bersih adalah sama 

dengan perhitungan nilai perusahaan berdasarkan pendapatan. Hanya 

saja dalam perhitungan dengan discounted cash flow nilai dari 

pendapatan diganti dari cash flow. 

             3) Pendekatan berdasarkan dividen. 

 Pendekatan dividen memperhitungkan jumlah dividen dalam waktu 

tertentu dibagi dengan tingkat bunga yang disyaratkan. Perhitungan 

bisa menggunakan tingkat pembagian dividen yang tetap sepanjang 

tahun, maupun dengan menggunakan model pertumbuhan dividen. 

             4) Pendekatan berdasarkan nilai harta dan hutang 

 Pendekatan ini dilakukan dengan menilai ulang tiap-tiap harta maupun 

hutangnya berdasarkan nilai yang wajar. Untuk ini biasanya digunakan 

jasa perusahaan penilai. 

          Perhitungan harga saham berdasarkan nilai intrinsik ini dibakukan dalam 

firm foundation theory. William (1981) dalam Yudi Rizka (1995) 



 
memperkenalkan suatu teori untuk menentukan nilai intrinsik suatu saham. 

Teori ini pada hakekatnya menekankan penilaian suatu saham didasarkan 

pada pendapatan perusahaan yang dibayarkan dalam bentuk dividen 

income. Ia juga memperkenalkan konsep discounting yang pada dasarnya 

merupakan proses penilaian aliran di masa yang akan datang. Dalam 

konteks ini nilai intrinsik yang dimaksud adalah sama dengan nilai sekarang 

dari seluruh aliran penerimaan dividen yang akan diterima dengan discount 

factor tertentu yang mencerminkan tingkat return alternative investasi yang 

diinginkan setelah memperhatikan unsur resiko dan waktu. 

 Asumsi- asumsi yang dipakai dalam pendekatan The Firm Foundation 

Theory yaitu: 

1)  Investor yang rasional harus membayar harga yang lebih tinggi untuk 

suatu saham yang memiliki tingkat pertumbuhan dividen yang lebih 

besar. Juga untuk tingkat pertumbuhan yang berlaku dalam jangka 

waktu yang lebih panjang. 

2)  Investor yang rasional harus mau membayar harga yang lebih tinggi atas 

suatu saham yang memiliki rasio kecil (jika faktor lainnya sama). 

3)  Investor yang rasional harus membayar harga yang lebih tinggi atas 

suatu saham yang memiliki kebijaksanaan dividen payout yang lebih 

tinggi (jika faktor lainnya sama). 

4)  Investor yang rasional harus mau membayar harga yang lebih tinggi atas 

suatu saham jika suku bunga turun atau lebih rendah (jika faktor lain 

sama). 

b.   Perhitungan harga saham berdasarkan analisis trend atau teknikal 



 
 Perhitungan analisis trend disebut The Castle In The Air Theory. Teori ini 

memusatkan perhatian pada nilai psikologis. Teori ini kurang sependapat 

dengan teori sebelumnya yang memerlukan banyak kerja dan diragukan 

kebenaran perhitungan, kewajaran dari penilaian nilai intrinsik saham. Karena 

tidak seorangpun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi di masa 

yang akan datang. Faktor- faktor yang mempengaruhi prospek pendapatan dan 

pembayaran dividen di masa yang akan datang. 

Teori ini menekankan bahwa lebih penting menganalisa siapakah pembeli dan 

penjual, tingkat kegiatan pasar dan bagaimana investor membangun harapan atau 

ekspektasi dalam Castle In The Air (Winger & Frasco, 1995). 

Beberapa peralatan analisis teknis yang digunakan adalah: 

1. The Dow Theory 

The Dow Theory yang digunakan untuk mengindikasikan pengulangan dan 

trend di pasar baik untuk keseluruhan saham atau dalam satu saham 

tertentu. Teori ini menekankan bahwa ada tiga jenis gerakan tersebut 

yaitu: 

a. Fluktuasi harga harian yaitu gerakan harga yang kecil dari hari ke hari. 

b. Gerakan sekunder yaitu gerakan harga dari dua minggu sampai sebulan  

atau lebih. 

c. Trend primer yaitu gerakan utama harga yang meliputi jangka waktu 4 

tahun. 

      2.   The Price Volume System 

 The Price Volume System merupakan sistem yang memperlihatkan 

bekerjanya price volume system. Teorinya adalah ketika penjualan suatu 



 
saham bergerak naik dalam jumlah besar, maka terdapat akses berupa 

keinginan untuk membeli sehingga harga itu bergerak naik. Demikian juga 

ketika penjualan saham turun dalam jumlah besar, maka terdapat akses 

berupa keinginan untuk menjual sehingga harga saham tersebut akan ikut 

bergerak turun. 

      3.   Chart Patten dan Graphs 

  Penganut teori ini berkeyakinan bahwa kejadian di masa lalu memiliki 

kebiasaan mengulangi dirinya, namun interpretasinya banyak yang 

merupakan evaluasi subyektif. Penganut The Castle In The Air Theory 

berkeyakinan bahwa pasar hanya 10% bersifat rasional dan 90% 

ditentukan faktor psikologis. Mereka mengikuti pola pemikiran The Castle 

In The Air dan memandang investasi sebagai permainan dimana kita harus 

menaklukkan musuh dengan cara mengantisipasi bagaimana lawan 

tersebut akan berperilaku sehingga kita dapat menyusun strategi untuk 

melawan. 

  Fokus utama teknikalis adalah waktu (trend naik dan trend turun). Mereka 

memplot setiap perubahan harga dan perubahan volume kedalam suatu 

grafik atau chart. Dari grafik tersebut mereka mencoba menemukan suatu 

pola, sebelum kemudian memprediksi harga akan naik atau harga atau 

turun. Beberapa asumsi dalam analisis teknik menyatakan bahwa:  

1. Harga saham menyatakan informasi yang relevan. 

2. Informasi tersebut ditunjukkan oleh perubahan harga di waktu yang 

lalu. 



 
3. karena perubahan harga saham akan mempunyai pola tertentu dan pola 

tersebut akan berulang. 

 

2.6 Hubungan Underpricing dengan Faktor Reputasi Underwriter, Kondisi 

Pasar, FinLev, ROA, EPS dan PER.  

  Konteks asimetri informasi yang terjadi diantara emiten dan investor, 

menggunakan adviser yang profesional (yaitu auditor dan underwriter yang 

bereputasi tinggi) sehingga tanda atau menunjukkan kualitas emiten. Status 

adviser yang profesional dapat mempengaruhi tingkat discount dalam dua cara. 

Pertama, adviser yang berkualitas tinggi akan mengurangi kesempatan emiten 

untuk berlaku curang dalam menyajikan informasi yang tidak akurat di pasar. 

Pengorbanan manajer ini oleh pasar diinterpretasikan investor sebagai petunjuk 

bahwa emiten mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai prospek 

emiten di masa yang akan datang. Kedua, adviser yang berkualitas tinggi pada 

umumnya mempunyai pengalaman yang lebih banyak sehingga dapat meramalkan 

harga pasar lebih akurat daripada adviser yang belum banyak pengalaman. 

  Underwriter sebagai pihak luar yang menghubungkan kepentingan emiten 

dan investor diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya underpriced. 

Berhubung penentuan harga saham ditentukan oleh emiten dan underwriter 

sebagai penjamin emisi, sudah selayaknya yang menggunakan underwriter 

berkualitas akan mengurangi ketidakpastian yang dapat diungkapkan oleh 

informasi yang terdapat dalam prospektus dan menandai bahwa informasi privat 

dari emiten mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang dan tidak 

menyesatkan. 



 
  Kondisi pasar akan mempengaruhi perilaku pasar (underwriter) dalam 

menentukan harga saham perdana perusahaan yang dijaminkan. Kondisi pasar 

adalah keadaan pasar modal yang biasanya tercermin dalam perbedaan angka 

indeks harga saham. Ada pengaruh pada kondisi pasar berarti terjadi peningkatan 

harga pada pasar sekunder yang dipengaruhi oleh kondisi pasar sebelumnya. 

Metode yang diterapkan dalam mencari hubungan antara penawaran perdana 

dengan kondisi pasar dilakukan oleh Kunz dan Anggarwal (1994). Mereka 

menggunakan selisih indeks harga saham pada masa satu bulan sebelum saham 

perusahaan listing di pasar modal. 

  Financial Leverage (leverage ratio) menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar utangnya dengan ekuitas yang dimilikinya. Apabila financial 

ratio ini tinggi menunjukkan resiko suatu perusahaan tinggi pula. Berdasarkan 

pada penelitian Imam Ghozali (2002) yaitu apabila tingkat hutang emiten semakin 

besar, maka tingkat underpriced semakin kecil sehingga financial leverage 

berhubungan negatif dengan tingkat underpriced. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor pasar modal Indonesia, khususnya yang membeli saham di pasar perdana 

adalah investor jangka pendek bukan investor jangka panjang. 

  Return On Assets (ROA) merupakan ukuran profitabilitas perusahaan yang 

memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas operasional 

perusahaan. Profitabilitas yang tinggi suatu perusahaan akan mengurangi 

ketidakpastian IPO sehingga mengurangi underpriced (Kim.et.al, 1993), sehingga 

dengan demikian adanya hubungan positif antara tingkat underpriced dengan 

ROA. Profitabilitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan 



 
menghasilkan laba di masa yang akan datang dan laba merupakan informasi 

penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam penawaran modalnya. 

  Earning Per Share (EPS) merupakan salah satu indikator keberhasilan 

suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh besarnya EPS dari perusahaan yang 

bersangkutan. Informasi mengenai laba perusahaan yang menghasilkan 

pendapatan dapat membantu investor untuk menilai kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Variabel EPS merupakan 

proxy keuntungan per saham perusahaan yang diharapkan dapat memberikan 

gambaran bagi investor mengenai bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam 

suatu periode tertentu dalam memiliki suatu saham. EPS yang tinggi menandakan 

bahwa perusahaan gagal memberikan kemanfaatan sebagaimana diharapkan oleh 

pemegang saham. Bolten & Weigand (1998) menyatakan bahwa ekspektasi untuk 

memperoleh pendapatan yang lebih besar di masa mendatang berpengaruh positif 

terhadap harga saham. 

  Price Earning Ratio (PER) sebagai dasar penilaian kewajaran harga saham 

yang dilisted di BEJ. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang 

prestasi perusahaan di masa yang akan datang (Bolten & Weigand, 1998). Dengan 

price earning yang tinggi diharapkan dapat mengurangi tingkat underpriced pasar 

perdana sehingga PER berhubungan positif dengan tingkat underpriced. 

 

2.7 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

      1.  Imam Ghozali (2002), menunjukkan bahwa dari enam variabel yang diteliti 

yaitu reputasi underwriter,jumlah saham yang masih ditahan pemegang 

saham lama, skala, umur, financial leverage dan ROA dengan sampel 37 



 
emiten selama periode tahun 1997- 2000 berhasil menunjukkan adanya 

tingkat underpricing sebesar 25,183%. 

2. Rosyati (2002), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa harga saham 

perdana di BEJ periode 1997- 2000, rata- rata terjadi underpricing sebesar 

0,3502 (signifikansi 5%) di hari pertama. Variabel yang digunakan ada 

empat yaitu market, underwriter, auditor dan umur perusahaan, tetapi 

hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap tingkat underpricing yaitu 

variabel underwriter dan umur perusahaan. 

3. Tiara Susanti (2002), tentang ”Analisis Faktor- Faktor yang 

Mempengaruhi Underpricing Penawaran Saham Perdana di BEJ” 

menunjukkan adanya underpricing pada penawaran perdana di BEJ. Dari 

tujuh variabel yang diteliti yaitu reputasi auditor, reputasi underwriter, 

kondisi pasar (market), stansar deviasi (informasi asimetri), tingkat bunga 

deposito, nilai tukar terhadap dollar dan kondisi politik, hanya empat 

faktor yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap underpricing 

adalah reputasi auditor sebesar -9,0%, reputasi underwriter sebesar -

27,9%, kondisi pasar sebesar 6,3% dan kondisi politik sebesar 54,2%. 

Hasil uji F keempat variabel diatas secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpricing. 

4. Indriantoro dan Nur Hidayati (1998) dalam penelitiannya yang berjudul 

”Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat 

Underpriced Pada Penawaran Perdana di BEJ”, variabel yang digunakan 

adalah reputasi auditor,  reputasi underwriter, persentase saham yang 

ditahan oleh pemegang saham lama. Hasil yang diperoleh menunjukkan 



 
bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel tersebut 

dengan underpriced. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Timor Memory (2001) tentang ”Analisis 

informasi Prospektus yang Berpengaruh terhadap Tingkat Underpriced 

pada Penawaran Perdana di BEJ”. Penelitian ini dilakukan dengan studi 

survey data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang melakukan 

penawaran perdananya pada tahun 1996- 1999 yang berjumlah 55 

perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling, tetapi 

hanya 45 perusahaan yang memenuhi kriteria perusahaan yang dijadikan 

sampel. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah adanya 

pengaruh yang signifikan dari reputasi auditor, reputasi underwriter, 

prosentase saham yang ditawarkan, profitabilitas perusahaan dan financial 

leverage terhadap tingkat  underpriced. Dari analisis data dengan 

menggunakan Multiple Regression dapat diketahui tidak adanya pengaruh 

dari variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis bahwa 

variabel reputasi auditor, reputasi underwriter, prosentase saham yang 

ditawarkan, ROA dan FinLev tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel underpriced. 

 

2.8  Hipotesis Penelitian 

 Dengan mengacu pada rumusan masalah dan review penelitian terdahulu 

yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 



 
H1 :  Secara simultan variabel reputasi underwriter, kondisi pasar, 

financial   leverage, ROA, EPS dan PER mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat underpricing. 

H2 :  Secara parsial variabel reputasi underwriter, kondisi pasar, 

financial   leverage, ROA, EPS dan PER mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat underpricing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi adalah perusahaan- perusahaan yang listing di BEJ pada periode 

waktu 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Desember 2004. dari perusahaan yang 

dijadikan populasi selanjutnya dilakukan pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Jenis metode ini termasuk dalam 

metode penarikan sampel tidak secara acak (non-probability sampling). Dalam 

metode ini setiap elemen populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk 

menjadi sampel penelitian, tetapi hanya elemen populasi yang memenuhi syarat 

atau kriteria tertentu dari penelitian. 

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang melakukan IPO di BEJ pada periode waktu Januari tahun 

2000 sampai dengan 31 Desember 2004. 

2. Tanggal listing perusahaan yang melakukan IPO terdaftar di BEJ. 

3. Perusahaan tersebut mengalami Underpriced. 

4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangannya sebelum tanggal listing 

sampai dengan 31 Desember 2004. 

 

 

 

 



 
3.2  Data yang diperlukan dan teknik pengumpulan data 

 Data yang diperlukan merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah 

diolah oleh pihak perusahaan dan sudah diterbitkan dalam bentuk laporan 

keuangan. Dari data sekunder tersebut, data yang diperlukan antara lain: 

a. Data nama- nama perusahaan yang melakukan IPO tahun 2000 – 2004 

yang dijadikan sampel penelitian. 

b.  Data nama- nama underwriter yang dijadikan sampel penelitian. 

c. Data tanggal perusahaan melakukan IPO pada saat perusahaan listing di 

BEJ. 

d. Data harga saham perdana, harga saham penutupan pada saat IPO di pasar 

sekunder. 

e. Data IHSG 1 bulan sebelum listing dan IHSG hari pertama setelah listing. 

f. Data keuangan lainnya seperti ROA, EPS, PER dan financial leverage. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi atau 

kutipan langsung terhadap data- data sekunder yang diperoleh di BEJ. 

 

3.3  Variabel Penelitian dan Operasionalisasi Variabel 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan hipotesis yang 

diajukan, maka variabel yang dianalisis dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Variabel terikat (dependen) 

Variabel terikat adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain. 

Variabel dependen adalah underpricing (UP) dihitung dengan mengurangi 

harga penutupan saham hari pertma dengan harga perdana saham dibagi 

dengan harga perdana saham dikali 100%. 



 

UP = %100
0

01 x
P

PP −
 

Dimana: 

UP: underpricing 

P0 : harga penawaran perdana 

P1 : harga penutupan hari pertama di pasar sekunder 

2.   Variabel bebas (independent) 

Variabel bebas adalah variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel 

lain. Yang termasuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

a.  Reputasi underwriter 

     Variabel ini diukur dengan memeringkat penjamin emisi yang 

didasarkan pada  besarnya fee penjamin emisi, banyaknya emiten yang 

dijamin dan tingkat perkembangan saham emiten, dimana penelitian 

mengambil 5 penjamin emisi teraktif. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan variabel dummy yang sepenuhnya menggunakan data 

peringkat dari JSX statistik di BEJ periode 2000– 2004,dimana 

underwriter yang mempunyai reputasi tinggi diberi nilai 1 sedangkan 

underwriter yang tidak mempunyai reputasi tinggi diberi nilai 0. 

b.   Kondisi Pasar (market) 

  Variabel pasar dihitung dari pergerakan pasar yang ditunjukkan oleh 

indeks harga saham individu masing- masing perusahaan (IHSG), 

yaitu satu bulan sebelum hari pertama penjatahan saham di pasar 

sekunder. Variabel pasar dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

            Market= IHSG (-30) – IHSH (1) 

 



 
     Dimana: 

      Market    :Kondisi Pasar 

      IHSG (-30) :IHSG 30 hari bursa sebelum perusahaan listing di    

BEJ 

      IHSH (1) :IHSH pada hari pertama setelah perusahaan listing  

di BEJ. 

c.   Earning Per Share 

      Earning Per Share merupakan total laba bersih setelah pajak dibagi 

jumlah saham yang beredar dari masing- masing perusahaan, dapat 

dirumuskan: 

         EPS = 
beredarsahamJumlah

EAT  

d.   Price Earning Ratio 

      Price Earning Ratio merupakan perbandingan harga saham pasar 

perdana  dengan EPS. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi 

investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup 

tinggi, dapat dirumuskan: 

   PER =  
EPS

icegCloguler PrsinRe
 

 

e.   Financial Leverage 

      Financial Leverage merupakan perbandingan antara total hutang 

dengan total  asset, dapat dirumuskan: 

        Fin lev = %100tan x
assetTotal

ghuTotal
 



 
f.   Return on Assets 

      Return on Assets menggambarkan seberapa besar kemampuan asset- 

asset    yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan laba, dapat 

dirumuskan: 

        ROA = %100x
AssetTotal

EAT  

 

3.4  Teknik Analisis Data 

a. Analisis Persamaan Regresi Linear Berganda 

 Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 UP = a+X1Under+X2 Market+X3 EPS+X4 PER+X5 FinLev+X6ROA +e 
  
 Dimana: 
 

 UP  = Underpricing hari pertama penutupan 

       a   = Konstanta 

      X1 Under = reputasi Underwriter 

      X2 market = Kondisi Pasar 

X3 EPS = EPS 

X4 PER = PER 

X5 FinLev = FinLev 

X6 ROA = ROA 

X1-X6  = Koefisien Regresi 

e  = Kesalahan terganggu 

 

 

  



 
b. Uji Asumsi Klasik 

  1.  Autokorelasi 

   Dalam konteks regresi, penaksiran model regresi linear klasik 

mengasumsikan bahwa tidak terdapat korelasi serial dalam disturbansi 

(gangguan) yaitu: 

    jiji eOeeeCov ≠=),(  

  Faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya korelasi serial adalah 

sebagai berikut: 

a. Data observasi dimulai dari situasi kelesuan yang dipengaruhi 

oleh data sebelumnya. 

b. Tidak memasukkan variabel bebas tertentu yang sebelumnya 

ikut mempengaruhi variabel tergantung. 

c. Bentuk model yang tidak tepat. 

 Untuk menguji apakah hasil- hasil estimasi model regresi tersebut 

tidak mengandung serial di antara disturbance termnya, maka 

digunakan model Durbin- Watson (DW test). 

 Formulasi rumusnya adalah sebagai berikut: 
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 Keterangan: 

 t  = periode waktu 

 et  = residual pada periode waktu t 

 et-1 = residual pada satu periode sebelum t 



 
 Nilai estimasi model regresi dengan menggunakan model DW test 

dalam konteks hipotesis tersebut menurut Sritua Arif (1997)adalah 

sebagai berikut: 

(i)     0 < DW < DW.L        =   Positif 

(ii) DW.L < DW < DW.2       =   Tidak ada kesimpulan 

(iii) DW.U < DW < 2        =   Tidak ada autokorelasi  positif 

(iv) 2 < DW < (4-DW.U)       =   Tidak ada autokorelasi negatif 

(v) (4-DW.U) < DW < (4-DW.L)   =   Tidak ada kesimpulan 

(vi) (4-DW.L) < DW < 4        =   Negatif 

Keterangan: 

DW.U = Nilai DW yang maksimal 

DW.L = Nilai DW yang minimal 

2.   Uji Heteroskedastisitas 

   Menurut Singgih Santoso (2002), pengujian 

heteroskedastisitas dilakukan dalam sebuah model regresi dengan 

tujuan bahwa apabila suatu regresi tersebut terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual dari setiap pengamatan. Jika varians dari 

residual dari pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda maka 

disebut heteroskedastisitas. 

   Perhitungan heteroskedastisitas dapat dilakukan dalam 

banyak model, salah satunya adalah menggunakan chart (diagram 

pencar) dengan dasar pemikiran bahwa: 



 
1) Jika ada pola tertentu, terdapat titik- titik (poin-poin) yang ada 

membentuk suatu pola  yang beraturan (bergelombang 

kemudian menyempit) maka terjadi heteroskedastisitas. 

2)   Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- titik menyebar ke 

atas dan di bawah nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

       3.   Uji Multikolinearitas 

   Multikolinearitas merupakan suatu kondisi adanya 

hubungan linier antara variabel bebas dengan model regresi 

(Sumodiningrat,1996) akibat adanya multikolinearitas karena 

menimbulkan bias dalam estimasi. Model untuk menguji adanya 

multikolinearitas dapat dilihat melalui Tolerance Value (TV) atau 

Variance Inflator Factor (VIF). Batas Tolerance Value adalah 0,10 

dan batas VIF adalah 10 (Santoso, 2002), jika TV dibawah 0,10 atau 

nilai VIF diatas 10 maka akan terjadi multikolinearitas. 

 

        c.  Pengujian Hipotesis 

    1.  Uji F (Hipotesis 1) 

        H1: Secara simultan variabel reputasi underwriter, kondisi pasar,    

financial leverage, ROA, EPS dan PER mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpriced. 

  Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara 

bersama- sama variabel independen terhadap variabel dependen. 

Langkah- langkahnya adalah sebagai berikut: 



 
a. Menentukan tingkat signifikansi dan degree of freedom sebesar 5% 

b. Membuat kriteria pengujian hipotesis. 

 Jika signifikansi F-hitung < 5%, maka Ha didukung, 

   Jika signifikansi F-hitung > 5%, maka Ha tidak didukung. 

              2.   Uji t (hipotesis 2) 

        H2: Secara persial variabel reputasi underwriter, kondisi pasar,    

financial leverage, ROA, EPS dan PER mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpriced. 

 Uji t digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara 

 secara parsial dengan variabel 

tergantung. Apabila probabilitas tingkat kesalahan koefisien korelasi 

lebih kecil dari pada tingkat signifikansi tertentu (signifikansi 5%), 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Regresi digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel secara parsial terhadap 

variabel dependen. Untuk menguji signifikansi koefisien regresi 

digunakan t-hitung. 

654321 ,,,, XdanXXXXX

654321 ,,,, XdanXXXXX

 Langkah- langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan tingkat signifikansi dan degree of freedom sebesar 

5%. 

b. Membuat kriteria pengujian hipotesis 

   Jika signifikansi t-hitung < 5%, maka Ha didukung. 

   Jika signifikansi t-hitung >5%, maka Ha tidak didukung. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
BAB IV 

ANALISIS DATA  

 
 
 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang diteliti meliputi laporan keuangan  dari perusahaan yang 

melakukan IPO (Initial Public Offering) yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Dari 

data seluruh perusahaan  yang dijadikan sampel adalah perusahaan yang 

mengalami underpricing  dan menerbitkan  laporan keuangan dari sebelum 

tanggal listing sampai dengan 31 Desember 2004.  

Pada periode 2000 – 2004 perusahaan yang melakukan IPO (Initial Public 

Offering  sebanyak 99 perusahaan. Sedangkan perusahaan teraktif melakukan 

transaksi serta ada laporan keuangan selama periode penelitian, yaitu mulai dari 

tahun 2000 sampai 2004  yaitu selama 5 tahun periode penelitian  sebanyak 51 

perusahaan mengalami underpricing.  

Dalam penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

berganda yang bertujuan untuk pembuktian hipotesis tentang pengaruh reputasi 

underwriter (X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning Per Share (X3), Price 

Earning Ratio (X4),  Financial Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) terhadap 

tingkat underpricing  saham di Bursa Efek Jakarta.  

Proses perhitungan dalam analisis regresi berganda dalam penelitian ini 

menggunakan program bantu SPSS Ver.12, sedangkan perhitungan  variabel  

Underpricing (Y) dan faktor-faktor yang mempengaruhi  reputasi underwriter 

(X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning Per Share (X3), Price Earning Ratio 

(X4),  Financial Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) menggunakan program 



 
bantu Microsoft Excel.  Tujuan menggunakan program bantu ini tiada lain adalah 

untuk menghindari tingkat probabilitas kesalahan dalam proses perhitungan 

manual,  efisiensi waktu dan biaya  serta untuk mengaplikasikan teknologi ilmu 

komputer yang sedang berkembang selama ini. 

 

4.1    Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian koefisien regresi berganda, dilakukan 

pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan agar hasil estimasi yang 

diperoleh benar- benar relevan untuk kemudian di analisis. Pengujian 

asumsi klasik ini meliputi:  

         1. Uji Autokorelasi 

 Asumsi kelayakan model regresi yang lain adalah adanya 

kebebasan (independensi) data. Kebebasan data disini berarti data untuk 

suatu periode tertentu tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya. Cara 

pengujian  ada atau tidak ada autokorelasi adalah dengan pengujian yang 

digunakan SPSS for Windows versi 12.0 hasilnya adalah: 

Tabel 4.1 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

 
n DW Statistik DW.L DW.U Hasil 

51 1.473 1.291 1.822 Tidak  ada indikasi autokorelasi 

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2006  

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa nilai  DW statistik  sebesar 

1.473 terletak di antara DWL  dan DW2 (1.291 < 1.473 < 1.822)  yang 



 
berarti bahwa  analisis regresi yang digunakan terbebas dari uji autokorelasi 

(tidak ada autokorelasi). 

 

 2. Uji Heteroskedastisitas 

 

Gambar 1. 
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Sumber : Data sekunder yang diolah (2006) 

 

Berdasarkan diagram pencar yang ada di atas seperti pada gambar 

4.1 dapat diketahui bahwa tidak terjadi gejala hetorokedastisitas.  Hal 

tersebut dapat disimpulkan karena gambar tersebut tidak menunjukkan 

pola yang jelas, serta titik-titik  menyebar ke atas dan di bawah nol pada 

sumbu Y, maka dapat diartikan bahwa  tidak terjadi gejala  

hetoroskedastisitas. 

  



 
3.    Uji multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana antara variabel X 

“independent” saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. 

Multikolinieritas dapat terindikasi apabila terdapat hubungan linier antara 

variable bebas yang digunakan dalam model dengan melihat Tolerance 

value dan Varians Inflator Factor (VIF). Dimana dalam Tolerance value 

biasanya adalah 0,10 sedangkan dalam VIF adalah 10 (hair;1992) maka 

hasil uji multikoliniaritas dalam penelitian dapat dikatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas .  

Tabel 4.2 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 

Collinearity Statisties 
Model 

Tolerance Value VIF 
Reputasi Underwriter 0.663 1.159 
Kondisi Pasar 0.564 1.157 
EPS 0.550 1.334 
PER 0.685 1.174 
Financial Leverage 0.729 1.372 
ROA 0.580 1.256 

       Sumber : Data Sekunder yang diolah (2006) 

 

4.2.   Hasil Analisis Regresi Berganda 

Dalam perhitungan analisis regresi berganda dengan program SPSS 

Ver.12 dapat diperoleh informasi hasil regresi seperti pada tabel di bawah 

ini: 

 



 
Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Regresi Berganda 
 

Variabel Koefisien 
Regresi  

Tstat Sig. 

Constant 44.256 0.969 0.338 
Reputasi Underwriter -22.459 -0.901 0.506 
Kondisi Pasar -0.181 -1.496 0.171 
EPS -0.285 -2.938 0.009 
PER 0.658 0.796 0.728 
Financial Leverage -42.340 -0.656 0.515 
ROA 7.233 3.393 0.003 
R 0.631 
Rsquare 0.398 
Adj. R Square 0.275 
F Statistik 4.840 
DW 1.473 

Sumber : Data sekunder diolah  (2006). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.3. di atas dapat di susun 

formulasi persamaan regresi sebagai berikut; 

             UP = 44.256 – 22.459 X1 + -0.181X2  – 0.285 X3 + 0.658 X4 – 42.340X5 +  

           7.233 X6 

 T   = 0.969 –0.901 – 1.496 – 2.938 + 0.796 – 0.656 + 3.393 

    Sig. = 0.338 + 506 + 0.171 + 0.009 + 0.28 + 515 + 0.003 

Persamaan tersebut di atas  menunjukkan   bahwa keenam  faktor yang 

mempengaruhi underpricing memiliki koefisien regresi yang bervariasi 

yang berbeda-beda. Hal ini mengindikasikan bahwa keenam variabel 

tersebut mempunyai pengaruh yang tidak sama terhadap underpricing  

saham . 

Dari hasil yang didapat seperti yang  ada pada tabel dapat dijelaskan 

nilai masing-masing koefisien regresi faktor-faktor underpricing sebagai 

berikut: 



 
a. Variabel Reputasi underwriter dengan Underpricing  

Koefisien regresi  reputasi underwriter  (X1) sebesar –22.459 

Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan reputasi underwriter 

akan menurunkan (karena tanda negatif) underpricing sebesar 22.459 

Dengan syarat variable lain tetap (constant). 

b. Variabel Kondisi pasar dengan Underpricing  

Koefisien regresi  kondisi pasar (X2) sebesar –0.181. Menyatakan 

bahwa setiap penambahan satu satuan kondisi pasar akan menurunkan 

(karena tanda negatif) underpricing sebesar 0.181 Dengan syarat 

variable lain tetap (constant). 

c. Variabel Earning Per Share (EPS)  dengan Under pricing  

Koefisien regresi  Earning Per Share (EPS)   (X3) sebesar –0.285 

Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan Earning Per Share 

(EPS)  akan menurunkan (karena tanda negatif) underpricing sebesar 

0.285. Dengan syarat variabel lain tetap (constant). 

d. Variabel Price Earning Ratio (PER)  dengan Under pricing  

Koefisien regresi  Price Earning Ratio (PER)  (X4) sebesar 0.658. 

Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan Price Earning Ratio 

(PER)  akan meningkatkan underpricing sebesar0.658. Dengan syarat 

variable lain tetap (constant). 

e. Variabel Financial leverage dengan Underpricing  

Koefisien regresi  Financial leverage (X5) sebesar –42.340. 

Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan Financial leverage 



 
akan menurunkan (karena tanda negatif) underpricing sebesar 42.340, 

Dengan syarat variable lain tetap (constant). 

f. Variabel Return on Asset (ROA) dengan Underpricing  

Koefisien regresi  Return on Assets  (X6) sebesar 7.233 

Menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan Return on Assets  

akan menaikan underpricing sebesar 7.233. Dengan syarat variabel lain 

tetap (constant). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

paling dominan berpengaruh terhadap underpricing adalah variable Return 

on Assets  (ROA) sebesar  7.233. 

Berdasarkan analisis regresi tersebut juga dapat diketahui  nilai 

koefisien determinasi penyesuaian (R²). Nilai koefisien determinasi  

menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh semua variabel 

independen; reputasi underwriter (X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning 

Per Share (X3), Prince Earning Ratio (X4),  Financial Leverage (X5) dan 

Return on Assets (X6) terhadap underpricing (Y). Besarnya koefisien 

determinasi ini ditunjukkan dengan besarnya Adjasted R Square adalah 

sebesar 27.50 atau 27,50 %. Hal ini berarti bahwa pengaruh semua variabel 

independen reputasi underwriter (X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning 

Per Share (X3), Prince Earning Ratio (X4),  Financial Leverage (X5) dan 

Return on Assets (X6) terhadap perubahan nilai variabel underprincing (Y) 

adalah sebesar 27.50 % dan sisanya sebesar 72.50% merupakan faktor-

faktor lain di luar penelitian. 

Sementara berdasarkan nilai koefisien korelasi secara bersama-sama 

dapat diperoleh nilai R sebesar 0.631 hal ini berarti bahwa nilai koefisien 



 

korelasi secara bersama-sama mempunyai nilai mendekati 1 sehingga secara  

variable independent ((reputasi underwriter (X1), kondisi pasar (market) 

(X2), Earning Per Share (X3), Price Earning Ratio (X4),  Financial 

Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) yang diteliti dalam penelitian  ini 

mempunyai hubungan kuat terhadap perubahan perubahan tingkat  

underpricing (Y). 

 
4.3. Hasil Pengujian Hipotesis  

Pengujian  hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengujian secara parsial yaitu menguji masing-masing pengaruh variabel  reputasi 

underwriter (X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning Per Share (X3), Price 

Earning Ratio (X4),  Financial Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) terhadap 

tingkat underpricing (Y) dengan uji t dan menguji secara  secara serentak 

pengaruh keenam variable terhadap tingkat underpricing dengan uji F. 

1.  Pengujian koefisien regresi secara simultan (Uji F) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel 

bebas yang meliputi reputasi underwriter (X1), kondisi pasar (market) 

(X2), Earning Per Share (X3), Price Earning Ratio (X4),  Financial 

Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) secara simultan atau bersama-

sama mempunyai pengaruh terhadap tingkat underpricing (Y) digunakan 

uji F hitung dengan tingkat signifikansi 0,05. Jika probabilitas > 0,05 

maka Ha ditolak  atau tidak didukung, tetapi jika pribabilitas < 0,05 maka 

Ha tidak dapat ditolak atau didukung. Untuk mengetahui besarnya 

pengaruh secara bersama-sama digunakan adsjusted R2. Dari analisis 



 
regresi berganda dengan menggunakan program bantu SPSS ver. 12 dapat 

diketahui nilai adjusted R² seperti terdapat dalam tabel dibawah ini.  

Tabel 4.4 
Hasil Uji F 

 
Variabel 

Independen 
Adjusted R 

Square F Hitung Signifikan F Hasil 

reputasi 
underwriter (X1), 

kondisi pasar 
(market) (X2), 

Earning Per Share 
(X3), Price Earning 

Ratio (X4),  
Financial Leverage 
(X5) dan Return on 

Assets (X6) 

0.275 4.840 0.002* Ha didukung 

Sumber: Data Sekunder diolah, 2006 
*Signifikan pada α = 5% 

 
 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa pada hari-hari 

awal probabilitas kesalahan (Sig F) sangat bagus, yang menunjukkan 

bahwa  secara bersama-sama  variable reputasi underwriter (X1), kondisi 

pasar (market) (X2), Earning Per Share (X3), Price Earning Ratio (X4),  

Financial Leverage (X5) dan Return on Assets (X6)  berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpricing. Besarnya pengaruh variabel 

independen terhadap tingkat underpricing sebesar 27,50 dapat dilihat dari 

adjusted R Square, sedangkan sisanya sebesar 72.50 dipengaruhi oleh 

variable lain (H1 didukung atau dapat terbukti).  

 

2. Pengujian Hipotesis 2 (Koefisien Regresi Secara Parsial/ Uji T) 

Uji T dimaksudkan untuk mengetahui apakah reputasi underwriter 

(X1), kondisi pasar (market) (X2), Earning Per Share (X3), Price Earning 



 
Ratio (X4),  Financial Leverage (X5) dan Return on Assets (X6) secara 

individu berpengaruh terhadap tingkat underpricing dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. Apabila t-hitung lebih kecil dari t 

tabel pada α = 5% (0,05) . Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak atau 

tidak didukung,  tetapi jika probabilitas < 0,05 maka Ha tidak dapat 

ditolak atau didukung. Untuk menganalisis signifikansi model regresi 

yang diajukan maka diikhtisarkan sebagai berikut.  

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji T. 
 

Variabel Tstat Sig. Keterangan  

Reputasi Underwriter -0.901 0.506 Tidak signifikan  
Kondisi Pasar -1.496 0.171 Tidak signifikan  
EPS -2.938 0.009 Signifikan  
PER 0.796 0.728 Tidak signifikan  
Financial Leverage -0.656 0.515 Tidak signifikan  
ROA 3.393 0.003 Signifikan  

        Sumber: Data Sekunder diolah, 2006 
        * Signifikan pada α = 5% 

 

Berdasarkan  tabel  4.5 dapat dilakukan pengujian hipotesis secara 

parsial sebagai berikut: 

a.    Variabel reputasi underwriter (X1) terhadap tingkat underpricing (Y). 

Variabel reputasi underwriter (X1)  memiliki angka signifikan 

sebesar 0.506 yang lebih besar dari  taraf signifikansi 5% yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing.  

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Indriantoro 

dan Nur Hidayati (1998) yang mengidentifikasikan bahwa semakin 

tinggi reputasi underwriter tidak menjamin  semakin rendah tingkat 



 
underpricing, sehinga tingginya reputasi underwriter tidak menjadi 

pandangan utama investor dalam menanamkan modalnya. 

b.    Variabel kondisi pasar (X2) terhadap tingkat underpricing (Y). 

 Variabel kondisi pasar (X2) memiliki nilai signifikansi 

sebesar  0.171 yang lebih besar dari taraf signifikansi 5% yang berarti  

tidak terdapat  pengaruh  yang signifikan terhadap tingkat  underpricing. 

Hasil analisis ini mengidentifikasikan  bahwa pada saat IPO kondisi 

pasar yang ditunjukkan oleh pergerakan IHSG sedang melemah dan 

kemungkinan karena BEJ masih merupakan thint market (Suad, 1990) 

sehingga banyak saham tidur di BEJ. Sehingga IHSG jarang 

berpengaruh terhadap pasar (Johnson dan Arif, 1990). Hal ini berarti 

tidak sesuai dengan hasil penelitian Kunz dan Aggarwal (1994) 

disebabkan karena kondisi pasar saat ini dipengaruh oleh faktor 

kestabilan perekoniman secara makro. 

c.    Variabel Earning per Share (X3) terhadap tingkat underpricing (Y). 

 Variabel Earning per Share (X3) memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0.009 yang lebih kecil dari taraf signifikan 5% yang 

berarti terdapat pengaruh  yang signifikan terhadap tingkat  

underpricing. Hasil analisis  tersebut mengidentifikasikan bahwa 

semakin tinggi EPS maka semakin rendah tingkat underpriced, sehingga 

para (calon) investor dalam menanamkan modalnya di BEJ khususnya 

dalam membeli saham di pasar perdana dapat mempertimbangkan 

variabel EPS. Hal ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Bolten 

dan Weigand (1998). 



 
d.   Variabel PER (X4) terhadap tingkat underpricing (Y). 

 Variabel PER (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar  

0.728  yang lebih besar dari taraf siginfikan 5% yang berarti tidak 

tedapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing. Hasil 

analisis tersebut mengidentifikasikan bahwa sebagian  para investor  

dalam melakukan transaksi saham di BEJ selama periode penelitian 

kurang memperhatikan prestasi perusahaan dalam mendapatkan  

keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini tidak  sesuai dengan teori 

yang dikemukakan  oleh Bolten dan Weigand (1998) yang menyatakan 

bahwa PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang 

prestasi perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat 

mengurangi tingkat underpricing saham. 

 

e.   Variabel Financial Leverage (X5) terhadap tingkat underpricing (Y). 

Variabel financial leverage (X5) memiliki nilai signifikansi 

sebesar  0.515  yang lebih besar dari taraf siginfikan 5% yang berarti 

tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Hasil analisis tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Imam Ghozali dan Mudrik (2002) yang mengatakan bahwa 

investor pasar modal Indonesia  khususnya yang membeli saham di 

pasar perdana adalah investor jangka pendek bukan investor jangka 

panjang. 

f.   Variabel Return on Asset (X6) terhadap tingkat underpricing (Y). 



 
Variabel Return on Asset (X6) memiliki nilai signifikansi sebesar  

0.003   yang lebih kecil dari taraf siginfikan 5% yang berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing. Hasil analisis 

tersebut  mengidentifikasikan  bahwa semakin tinggi return on asset 

(ROA) maka semakin tinggi tingkat underpricednya, sehingga para 

investor dalam membeli saham di pasar perdana sangat memperhatikan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labanya. Penelitian ini 

memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ghozali dan Mudrik (2002). 

Berdasarkan uraian pengujian parsial tersebut dapat disimpulkan  

bahwa variable Earning per share (EPS) dan Return on Asset (ROA) 

mempunyai nilai probabilitas/signifikansi  < 0,05, maka Ha didukung dan 

secara parsial kedua variabel ini  mempunyai pengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat underpricing saham.  Sedangkan variable 

reputasi underwriter, kondisi pasar, PER, dan financial leverage 

mempunyai nilai signifikansi atau probabilitas lebih besar 0,05 sehingga Ha 

tidak didukung dan secara parsial variabel tersebut mempunyai pengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat underpricing saham.  



 
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Sebagaimana telah di duga sebelumnya, tujuan penelitian mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat underpricing saham dan telah 

dilakukan analisis dan pembahasan pada bab IV,   maka dapat di simpulkan: 

1. Berdasarkan uji secara simultan  menunjukkan bahwa secara bersama-

sama  variable reputasi underwriter, kondisi pasar, EPS, PER, financial 

leverage dan ROA berpengaruh terhadap tingkat underpriced. Besarnya 

pengaruh variabel-variabel ini sebesar 27.50 % sedangkan sisanya sebesar 

72.50 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Sedangkan berdasarkan nilai korelasi berganda dapat 

diketahui bahwa nilai 0.631 menunjukan bahwa variabel independen  

secara bersama-sama mempunyai hubungan yang kuat dengan 

underpricing.  

2. Berdasar uji statistik secara parsial  variabel EPS dan ROA berpengaruh 

terhadap tingkat  underpriced, sedangkan variabel  reputasi  underwriter, 

kondisi pasar, PER dan financial leverage tidak berpengaruh terhadap 

tingkat underpriced.  

3. Berdasarkan analisis koefisien  beta menunjukkan bahwa variabel ROA 

mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap tingkat underpricing 

saham dengan nilai koefisien beta sebesar 7.233. 

 
 



 

5.2. Saran 

Saran  yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan agar bisa dijadikan masukan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis regresi parsial dapat diketahui bahwa nilai EPS dan 

ROA mempunyai pengaruh terhadap tingkat underpricing, Berdasarkan 

hal tersebut, maka  untuk para investor dalam menanamkan  di Bursa 

Efek Jakarta, khususnya dalam membeli saham di pasar perdana dapat 

mempertimbangkan faktor EPS dan ROA. Karena kedua faktor 

fundamental keuangan dan signaling tersebut ternyata berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing. 

2. Tingkat underpricing saham yang terjadi di pasar perdana akan  

memberikan dampak  bagi emiten, penjamin emisi maupun investor. 

Bagi emiten dan penjamin emisi underpricing yang tinggi akan 

merugikan sebaliknya bagi investor underpricing yang tinggi akan 

menguntungkan mereka.  Agar dapat meminimalkan kerugian masing-

masing  pihak maka pada saat melakukan penawaran (IPO) harus 

memperhatikan  berapa besar saham, bagaimana cara 

memperdagangkannya dan kapan saat yang tepat saham dipasarkan di 

pasar perdana. 

3. Bagi para peneliti yang berminat meneliti tentang tingkat underpricing 

saham, disarankan agar menambah variabel-variabel lain yang 

diperkirakan akan berpengaruh terhadap tingkat underpricing, 

sebagaimana pengalaman manajemen  dan rasio keuangan perusahaan 

lainnya. 
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Lampiran 



Lampiran 1    
Perusahaan yang Mengalami Underpriced yang Menjadi Sampel Penelitian 

     
     

Tahun  No. Kode Nama Perusahaan Tanggal 
Listing 

2000 1 ALFA Alfa Retailindo Tbk. 16/01/00
  2 TRIM Trimegah Securities Tbk 31/01/00
  3 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 14/02/00
  4 ADFO Adindo Foresta Indonesia Tbk 02/02/00
  5 KPIG Krida Perdana Indah Graha Tbk. 30/03/00
  6 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 24/03/00
  7 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk. 28/03/00
  8 APLI Asiaplast Industries Tbk. 05/01/00
  9 PANS Panin Sekuritas Tbk. 31/05/00
  10 SAMPL Summitplast Interbenua Tbk. 07/03/00
  11 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 30/06/00
  12 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk. 07/08/00
  13 ACAP Andhi Chandra Automotive Products Tbk 12/04/00

2001 14 TMPO Tempo Inti Media Tbk. 01/08/01
  15 BBNP Bank Nusantara  Parahiyangan Tbk. 01/10/01
  16 INAF Indofarma Tbk. 04/12/01
  17 DOID Daeyu Orchid Indonesia Tbk. 15/06/01
  18 WAPO Wahana Phoniex Mandiri Tbk. 22/06/01
  19 AKSI Asia Kapitalindo Securities Tbk. 13/07/01
  20 BEKS Bank Eksekutif International Tbk. 17/07/01
  21 ARNA Arwana Citra mulia Tbk. 17/07/01
  22 LAPD Lapindo Packaging Tbk. 18/07/01
  23 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 18/07/01
  24 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 18/07/01

2002 25 FORU Fortune Indonesia Tbk. 17/01/02
  26 ANTA Anta Express Tour & Travel Service Tbk. 18/01/02
  27 FISH Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk. 18/01/02
  28 CITA Cipta Panealutama Tbk 20/03/02
  29 FPNI Fatrapalindo Nusa Industri Tbk 21/03/02
  30 ABBA Abdi Bangsa Tbk 03/04/02
  31 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 16/04/02
  32 UNIT United Capital Indonesia Tbk 18/04/02
  33 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 19/06/02
  34 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk 15/07/02
  35 SCMA Surya Citra Media Tbk 16/07/02
  36 BKSW Bank Kesawan Tbk 21/11/02
  37 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 28/11/02
  38 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 23/12/02

2003 39 ARTI Arona Bina Sejati Tbk.  30/04/03
  40 BMRI Bank Mandiri Tbk. 14/07/03
  41 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10/11/03
  42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. 15/12/03

2004 43 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 29/12/03
  44 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 18/03/04
  45 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 14/05/04
  46 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 07/06/04
  47 IDKM Indosiar Karya Media Tbk. 10/04/04
  48 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk. 11/01/04
  49 MAPI Mitra Andiperkasa Tbk. 11/10/04
  50 YULE Yulie Sekurindo Tbk. 12/10/04
  51 WOMF Wahana Otomitra Multiartha Tbk. 13/12/04
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Lampiran 2    
Reputasi Underwriter yang menjadi Sampel Penelitian 

      
Tahun  No. Kode Nama Perusahaan Underwriter Kode 

2000 1 ALFA Alfa Retailindo Tbk. PT. Ciptadana Sekuritas 1 
  2 TRIM Trimegah Securities Tbk PT. Danareksa Sekuritas 1 
  3 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk PT. Dinamika Usahajaya 0 
  4 ADFO Adindo Foresta Indonesia Tbk PT. Danatama Makmur 0 
  5 KPIG Krida Perdana Indah Graha Tbk. PT. General Capital Indonesia 0 
  6 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. PT. Trimegah Securities 1 
  7 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk. PT. Usaha Bersama Sekuritas 1 
  8 APLI Asiaplast Industries Tbk. PT. Danareksa Sekuritas 0 
  9 PANS Panin Sekuritas Tbk. PT. Trimegah Securities 1 
  10 SAMPL Summitplast Interbenua Tbk. PT. Ciptadana Sekuritas 1 
  11 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk PT. Usaha Bersama Sekuritas 1 
  12 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk. PT. Makindo 0 
  13 ACAP Andhi Chandra Automotive Products Tbk PT. Andalan Antha Advisiondo Sekuritas 0 

2001 14 TMPO Tempo Inti Media Tbk. PT. Trimegah Securities 1 
  15 BBNP Bank Nusantara  Parahiyangan Tbk. PT. Panin Sekuritas 0 
  16 INAF Indofarma Tbk. PT. Bahana Sekuritas 0 
  17 DOID Daeyu Orchid Indoensia Tbk. PT. Kresna Graha Securindo  0 
  18 WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk. PT. Fridana Futurea Centra Investama 0 
  19 AKSI Asia Kapitalindo Securities Tbk. PT. Mahanusa Kapital 0 
  20 BEKS Bank Eksekutif International Tbk. PT. Rifan Financindo Sekuritas 0 
  21 ARNA Arwana Citra mulia Tbk. PT. Ciptadana Sekuritas 1 
  22 LAPD Lapindo Packaging Tbk. PT. Danatama Makmur 0 
  23 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. PT. Agung Securities Indonesia 0 
  24 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. PT. Trimegah Securities 1 

2002 25 FORU Fortune Indonesia Tbk. PT. Millenium Atlantic Securities 0 
  26 ANTA Anta Express Tour & Travel Service Tbk. PT. Kresna Graha Securindo  0 
  27 FISH Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk. PT. Bhakti Capital Indonesia 0 
  28 CITA Cipta Panealutama Tbk PT. Harita Kencana Securities 0 
  29 FPNI Fatrapalindo Nusa Industri Tbk PT. Ciptadana Sekuritas 0 
  30 ABBA Abdi Bangsa Tbk PT. Rifan Financindo Sekuritas 0 
  31 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk PT. Victoria Kapitalindo Internasional 0 
  32 UNIT United Capital Indonesia Tbk PT. Ciptadana Sekuritas 1 
  33 SUGI Sugi Samapersada Tbk. PT. Millenium Atlantic Securities 0 
  34 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk PT. Danareksa Sekuritas 1 
  35 SCMA Surya Citra Media Tbk PT. CLSA Indonesia 0 
  36 BKSW Bank Kesawan Tbk PT. Victoria Kapitalindo Internasional 0 
  37 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk PT. Asia Kapalindoa Securities 0 

  38 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PT. Danareksa Sekuritas 1 
2003 39 ARTI Arona Bina Sejati Tbk.  PT. Harumdana Securitas 0 

  40 BMRI Bank Mandiri Tbk. PT. Danareksa Sekuritas 1 
  41 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. PT. Bahana Sekuritas 0 
  42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) TBk. PT. Reksadana Sekuritas 1 

2004 43 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. PT. Makinta Securitas 0 
  44 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. PT. Danareksa Sekuritas 1 
  45 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. PT. Inovasi Utama Sekurindo Indonesia 0 
  46 ENRG Energi Mega Persada Tbk. PT. Danatama Makmur 0 
  47 IDKM Indosiar Karya Media. Tbk PT. Hortus Danavest Tbk. 0 
  48 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk. PT. Yulie Sekurindo 0 
  49 MAPI Mitra Andiperkasa Tbk. PT. Mandiri Sekuritas 0 
  50 YULE Yulie Sekurindo Tbk. PT. Victoria Sekuritas 0 
  51 WOMF Wahana Otomitra Multiartha Tbk. PT. Investindo Nusantara Sekuritas 0 
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Lampiran  3     
Data Perhitungan Underpricing 

       
Harga  Harga  

Tahun  No. Kode Nama Perusahaan Perdana Penutupan Underpricing 

2000 1 ALFA Alfa Retailindo Tbk. 550 1100 100,00% 
  2 TRIM Trimegah Securities Tbk 2000 5300 165,00% 
  3 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 2200 2400 9,09% 
  4 ADFO Adindo Foresta Indonesia Tbk 500 925 85,00% 
  5 KPIG Krida Perdana Indah Graha Tbk. 500 1450 190,00% 
  6 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 900 1150 27,78% 
  7 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk. 500 750 50,00% 
  8 APLI Asiaplast Industries Tbk. 600 1100 83,33% 
  9 PANS Panin Sekuritas Tbk. 550 700 27,27% 
  10 SAMPL Summitplast Interbenua Tbk. 800 1010 26,25% 
  11 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 500 825 65,00% 
  12 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk. 700 825 17,86% 
  13 ACAP Andhi Chandra Automotive Products Tbk 875 1200 37,14% 

2001 14 TMPO Tempo Inti Media Tbk. 300 325 8,33% 
  15 BBNP Bank Nusantara  Parahiyangan Tbk. 500 550 10,00% 
  16 INAF Indofarma Tbk. 100 230 130,00% 
  17 DOID Daeyu Orchid Indoensia Tbk. 100 150 50,00% 
  18 WAPO Wahana Phoniex Mandiri Tbk. 100 505 405,00% 
  19 AKSI Asia Kapitalindo Securities Tbk. 100 650 550,00% 
  20 BEKS Bank Eksekutif International Tbk. 100 165 65,00% 
  21 ARNA Arwana Citra mulia Tbk. 100 140 40,00% 
  22 LAPD Lapindo Packaging Tbk. 100 450 350,00% 
  23 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 125 315 152,00% 
  24 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 100 240 140,00% 

2002 25 FORU Fortune Indonesia Tbk. 130 220 69,23% 
  26 ANTA Anta Express Tour & Travel Service Tbk. 125 210 68,00% 
  27 FISH Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk. 125 160 28,00% 
  28 CITA Cipta Panealutama Tbk 200 420 110,00% 
  29 FPNI Fatrapalindo Nusa Industri Tbk 450 525 16,67% 
  30 ABBA Abdi Bangsa Tbk 105 110 4,76% 
  31 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 225 365 62,22% 
  32 UNIT United Capital Indonesia Tbk 210 330 57,14% 
  33 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 120 200 66,67% 
  34 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk 120 135 12,50% 
  35 SCMA Surya Citra Media Tbk 1100 1150 4,55% 
  36 BKSW Bank Kesawan Tbk 250 425 70,00% 
  37 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 170 195 14,71% 
  38 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 575 600 4,35% 

2003 39 ARTI Arona Bina Sejati Tbk.  650 675 3,85% 
  40 BMRI Bank Mandiri Tbk. 675 850 25,93% 
  41 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 875 975 11,43% 
  42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) TBk. 1500 1550 3,33% 

2004 43 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 300 375 25,00% 
  44 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 150 175 16,67% 
  45 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 125 210 68,00% 
  46 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 160 240 50,00% 
  47 IDKM Indosiar Karya Media Tbk. 551 675 22,50% 
  48 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk. 220 225 2,27% 
  49 MAPI Mitra Andiperkasa Tbk. 625 700 12,00% 
  50 YULE Yulie Sekurindo Tbk. 215 260 20,93% 
  51 WOMF Wahana Otomitra Multiartha Tbk. 700 750 7,14% 
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Lampiran 4     
Perhitungan Kondisi Pasar 

       
IHSG hr ke 1 

stlh   
IHSG hr 1 

bln Tahun  No. Kode Nama Perusahaan Tanggal Listing 
listing Sblm 

Listing 
2000 1 ALFA Alfa Retailindo Tbk. 16/01/00 646506 641731 

  2 TRIM Trimegah Securities Tbk 31/01/00 636372 676919 
  3 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 14/02/00 633715 690892 
  4 ADFO Adindo Foresta Indonesia Tbk 02/02/00 603576 616856 
  5 KPIG Krida Perdana Indah Graha Tbk. 30/03/00 583276 565478 
  6 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 24/03/00 581473 573487 
  7 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk. 28/03/00 588732 576542 
  8 APLI Asiaplast Industries Tbk. 05/01/00 524609 570901 
  9 PANS Panin Sekuritas Tbk. 31/05/00 454327 526737 
  10 SAMPL Summitplast Interbenua Tbk. 07/03/00 503856 444448 
  11 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 30/06/00 515110 468708 
  12 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk. 07/08/00 498804 510118 
  13 ACAP Andhi Chandra Automotive Products Tbk 12/04/00 429904 409834 

2001 14 TMPO Tempo Inti Media Tbk. 01/08/01 415766 431808 

  15 BBNP Bank Nusantara  Parahiyangan Tbk. 01/10/01 417519 421473 
  16 INAF Indofarma Tbk. 04/12/01 365983 376142 
  17 DOID Daeyu Orchid Indonesia Tbk. 15/06/01 417562 370876 
  18 WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk. 22/06/01 437595 379670 
  19 AKSI Asia Kapitalindo Securities Tbk. 13/07/01 446128 417083 
  20 BEKS Bank Eksekutif International Tbk. 17/07/01 446129 417084 
  21 ARNA Arwana Citra mulia Tbk. 17/07/01 446445 417562 
  22 LAPD Lapindo Packaging Tbk. 18/07/01 446446 417562 
  23 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 18/07/01 453301 421473 
  24 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 18/07/01 453302 421474 

2002 25 FORU Fortune Indonesia Tbk. 17/01/02 426411 374690 
  26 ANTA Anta Express Tour & Travel Service Tbk. 18/01/02 426411 375074 
  27 FISH Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk. 18/01/02 425042 375074 
  28 CITA Cipta Panealutama Tbk 20/03/02 480647 458458 
  29 FPNI Fatrapalindo Nusa Industri Tbk 21/03/02 484732 459387 
  30 ABBA Abdi Bangsa Tbk 03/04/02 502500 452162 
  31 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 16/04/02 534838 467991 
  32 UNIT United Capital Indonesia Tbk 18/04/02 532781 469676 
  33 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 19/06/02 530002 531578 
  34 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk 15/07/02 481767 545004 
  35 SCMA Surya Citra Media Tbk 16/07/02 479377 545004 
  36 BKSW Bank Kesawan Tbk 21/11/02 381455 351869 
  37 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 28/11/02 390425 361680 
  38 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 23/12/02 425606 381455 

2003 39 ARTI Arona Bina Sejati Tbk.  30/04/03 450861 404432 
  40 BMRI Bank Mandiri Tbk. 14/07/03 534961 510479 
  41 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 10/11/03 617718 644818 
  42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) TBk. 15/12/03 656909 610335 
 43 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 29/12/03 691895 617084 

2004 44 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 18/03/04 742914 785907 
  45 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 14/05/04 772709 777988 
  46 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 07/06/04 703579 743637 
  47 IDKM Indosiar Karya Media Tbk. 10/04/04 401843 420442 
  48 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk. 11/01/04 383871 407518 
  49 MAPI Mitra Andiperkasa Tbk. 11/10/04 362573 376466 
  50 YULE Yulie Sekurindo Tbk. 12/10/04 393859 362573 
  51 WOMF Wahana Otomitra Multiartha Tbk. 13/12/04 391222 367102 
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Lampiran 5        
Data Keuangan EPS, PER, Financial Leverage Dan ROA 

         
Kondisi  EPS PER FIN ROA 
Pasar  

Tahun  No. Kode Nama Perusahaan 
(Rp)   LEV   

-4775 2000 1 ALFA Alfa Retailindo Tbk. 40 1,09 0,52 5 
40547   2 TRIM Trimegah Securities Tbk 95 0,87 0,47 14 
57177   3 TBLA Tunas Baru Lampung Tbk 356 0,87 0,74 12 
13280   4 ADFO Adindo Foresta Indonesia Tbk 171 0,52 0,74 2 

-17798   5 KPIG Krida Perdana Indah Graha Tbk. 5 0,42 0,29 0,3 
-7986   6 DSFI Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. 40 0,7 0,41 2 

-12190   7 SIMM Surya Intrindo Makmur Tbk. 148 0,3 0,22 8 
46292   8 APLI Asiaplast Industries Tbk. 54 0,55 0,35 1 
72410   9 PANS Panin Sekuritas Tbk. 124 8,17 0,89 1 

-59408   10 SAMPL Summitplast Interbenua Tbk. 1,24 0,18 0,52 2 
-46402   11 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk 59 0,16 0,14 2 
11314   12 BBIA Bank Buana Indonesia Tbk. 625 6,69 0,94 2,9 

-20070   13 ACAP Andhi Chandra Automotive Products Tbk 742 22,75 0,48 17,9 
16042 2001 14 TMPO Tempo Inti Media Tbk. -23 -12 0,62 -14,8 

3954   15 BBNP Bank Nusantara  Parahiyangan Tbk. 74 7,73 0,95 1 
10159   16 INAF Indofarma Tbk. 36 6,04 0,46 5 

-46686   17 DOID Daeyu Orchid Indonesia Tbk. 49 3,06 0,30 2,3 
-57925   18 WAPO Wahana Phonix Mandiri Tbk. 13 52,11 0,38 7 
-29045   19 AKSI Asia Kapitalindo Securities Tbk. 25 7,96 0,30 13,9 
-29045   20 BEKS Bank Eksekutif International Tbk. 404 0,35 0,95 2,6 
-28883   21 ARNA Arwana Citra mulai Tbk. 14 8,77 0,76 2,3 
-28884   22 LAPD Lapindo Packaging Tbk. 13 15,48 0,88 3,8 
-31828   23 BTON Betonjaya Manunggal Tbk. 10 12,33 0,54 0,9 
-31828   24 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk. 9 14,59 0,37 4 
-51721 2002 25 FORU Fortune Indonesia Tbk. 96 52,17 0,26 5 
-51337   26 ANTA Anta Express Tour & Travel Service Tbk. 29 11,92 0,70 7 
-49968   27 FISH Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk. 5 41,21 0,39 3 
-22189   28 CITA Cipta Panealutama Tbk 18 23,94 0,64 0,8 
-25345   29 FPNI Fatrapalindo Nusa Industri Tbk 70 7,47 0,28 12 
-50338   30 ABBA Abdi Bangsa Tbk -11 -10,00 0,16 -6,9 
-66847   31 JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk 11 33,64 0,21 5,6 
-63105   32 UNIT United Capital Indonesia Tbk 26 12,71 0,29 8,1 

1576   33 SUGI Sugi Samapersada Tbk. 3 72,27 0,25 1,9 
63237   34 BABP Bank Bumi Putra Indonesia Tbk 10 14,18 0,90 0,8 
65627   35 SCMA Surya Citra Media Tbk 96 11,93 0,54 9,9 

-29586   36 BKSW Bank Kesawan Tbk 17 24,93 0,91 0,1 
-28745   37 TRUS Trust Finance Indonesia Tbk 13 14,85 0,45 5,3 
-44151   38 PTBA Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk 83 7,19 0,31 9 
-46429 2003 39 ARTI Arona Bina Sejatia Tbk.  28 24,28 0,59 0,2 
-24482   40 BMRI Bank Mandiri Tbk. 262 7,36 0,90 2,1 
27100   41 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 219 9,38 0,88 3,4 

-46574   42 PGAS Perusahaan Gas Negara (Persero) TBk. 755 13,15 0,59 5,6 
-74811   43 ASJT Asuransi Jasa Tania Tbk. 42 11,61 0,31 9,1 
42993 2004 44 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk. 39 17,25 0,82 3,8 

5279   45 BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk. 1 64,22 0,01 0,6 
40058   46 ENRG Energi Mega Persada Tbk. 8 76,78 0,84 2,8 
18599   47 IDKM Indosiar Karya Media Tbk. 29 23,56 0,49 3,6 
23647   48 AKKU Aneka Kemasindo Utama Tbk. 11 18,24 0,10 6,7 
13893   49 MAPI Mitra Andiperkasa Tbk. 69 10,57 0,43 6,4 

-31286   50 YULE Yulie Sekurindo Tbk. 9 25,22 0,08 3,9 
-24120   51 WOMF Wahana Otomitra Multiartha Tbk. 60 12,49 0,54 12,1 
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HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA 
 
 
 
Regression 
 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean 
Std. 

Deviation N 
Underpricing 71.4098 104.37963 51
Reputasi Underwriter .3137 .46862 51
Kondisi Pasar -

10011,8235 43084.10849 51

EPS 99.6518 176.29307 51
PER 15.5335 19.09421 51
Finacial Leverage .5116 .26438 51
ROA 4.3137 5.21452 51

 

 
 
 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 ROA, 
Kondisi 

Pasar, PER, 
EPS, 

Reputasi 
Underwriter, 

Finacial 
Leverage(a) 

. Enter

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: Underpricing 
 
 
 
 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .631(a) .398 .275 .99058 1.473 
a  Predictors: (Constant), ROA, Kondisi Pasar, PER, EPS, Reputasi Underwriter,  

Finacial Leverage 
b  Dependent Variable: Underpricing 
 
 
 



 
Collinearity Diagnosticsa

3.539 1.000 .01 .02 .00 .02 .02 .01 .02
1.083 1.808 .00 .08 .47 .02 .08 .00 .00

.821 2.076 .00 .35 .21 .03 .07 .00 .08

.750 2.172 .00 .01 .15 .35 .19 .00 .04

.459 2.777 .00 .09 .00 .20 .02 .05 .61

.286 3.518 .04 .37 .01 .29 .53 .13 .03

.063 7.518 .95 .08 .16 .09 .10 .80 .22

Dimension
1
2
3
4
5
6
7

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Reputasi

Underwriter Kondisi Pasar EPS PER
Finacial

Leverage ROA

Variance Proportions

Dependent Variable: Underpricinga. 
 

 
 
 
 
 Casewise Diagnostics(a) 
 

Case Number Std. Residual Underpricing 
Predicted 

Value Residual 
5 1.229 190.00 63.3432 126.6568 
18 2.745 405.00 122.0815 282.9185 
19 3.893 550.00 148.8064 401.1936 
22 2.302 350.00 112.7490 237.2510 
29 -1.068 16.67 126.7311 -110.0611 
43 -1.032 25.00 131.3325 -106.3325 
51 -1.288 7.14 139.9171 -132.7771 

a  Dependent Variable: Underpricing 
 
 
 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 
  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value -45.6249 148.8064 71.4098 39.35386 51
Std. Predicted Value -2.974 1.967 .000 1.000 51
Standard Error of 
Predicted Value 20.76969 65.97118 36.53608 11.19562 51

Adjusted Predicted Value -74.4074 154.9828 69.1492 44.70965 51
Residual -132.7771 401.1936 .0000 96.67669 51
Std. Residual -1.288 3.893 .000 .938 51
Stud. Residual -1.360 4.181 .010 1.005 51
Deleted Residual -147.8428 462.8210 2.2606 111.22976 51
Stud. Deleted Residual -1.373 5.324 .042 1.130 51
Mahal. Distance 1.050 19.508 5.882 4.551 51
Cook's Distance .000 .384 .022 .061 51
Centered Leverage Value .021 .390 .118 .091 51

a  Dependent Variable: Underpricing 



 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 77436.320 6 12906.053 4.840 .002(a)
  Residual 117319,08

0 44 2666.343    

  Total 194755,40
4 50     

a  Predictors: (Constant), ROA, Kondisi Pasar, PER, EPS, Reputasi Underwriter,  
Finacial Leverage 

b  Dependent Variable: Underpricing 
 
 
 
 
 
 

Coefficientsa

44.256 45.672 .969 .338
-22.459 33.487 -.101 -.901 .506 .663 1.159

-.181 .121 -.135 -1.496 .171 .564 1.157
-.285 .097 -.306 -2.938 .009 .550 1.334
.658 .827 .005 .796 .728 .685 1.174

-42.340 64.577 .107 -.656 .515 .729 1.372
7.233 3.132 .311 3.393 .003 .580 1.256

(Constant)
Reputasi Underwriter
Kondisi Pasar
EPS
PER
Finacial Leverage
ROA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Underpricinga. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Charts 
 
 

Scatterplot

Dependent Variable: Underpricing

Regression Studentized Residual
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