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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan, 

umur perusahaan, reputasi auditor, dan financial laverage berpengaruh terhadap 

underpricing. Underpricing adalah penurunan harga saham perdana ketika diperdagangkan 

untuk pertama kalinya di pasar sekunder. IPO (Intial Public Offering) adalah penawaran 

umum perdana. Sampel  penelitian ini menggunakan 39 perusahaan dari tahun 2010-2012 

dan penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. 

 

Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa financial laverage berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO, tetapi secara 

bersama-sama semua variabel independen berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

 

Kata kunci: Underpricing, umur perusahaan, ukuran perusahaan, reputasi auditor, financial 

laverage, dan Initial Public Offering 

 

PENDAHULUAN 

Semakin berkembangnya dunia perekonomian, semakin banyak pula perusahaan-

perusahaan yang bersaing dalam mengembangkan usahanya. Banyak cara yang dilakukan 

oleh pengusaha, dengan cara utang atau dengan cara menambah jumlah kepemilikan saham 

dengan penerbitan saham baru dengan menawarkan sahamnya kepada publik. Dana yang 

diperoleh dari go public dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperluas, meningkatkan 

struktur modal, dan meningkatkan modal kerja. Perusahaan yang menjual efek seperti saham 

disebut emiten, sedangkan pembeli saham disebut investor (Tjiptono & Hendy M, 2001). 

Ukuran perusahaan merupakan jumlah asset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi asset 

yang dimiliki perusahaan semakin rendah tingkat kerugian yang akan dialami perusahaan. 

Biasanya perusahaan yang memiliki jumlah asset yang besar akan lebih berani mengeluarkan 

saham baru untuk diperdagangkan. 

 Salah satu kemampuan bertahan bertahan hidup perusahaan dapat dilihat dari lama 

perusahaan itu berdiri. Perusahaan yang sudah lama berdiri  menunjukkan ke eksistensian 

dalam menjalankan usaha dan semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang 

perusahaan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk menginvestasi. 

Perusahaan yang ingin menjual saham di BEI harus memiliki laporan keuangan. Laporan 

keuangan adalah salah satu sumber informasi atau bukti yang digunakan oleh investor atau 

calon investor untuk menilai perusahaan yang akan go public. Laporan keuangan tersebut 

harus diaudit. Kualitas auditor penting untuk meyakinkan investor terhadap laporan keuangan 

perusahaan. Auditor yang memiliki reputasi baik sangat diperlukan dalam jasa audit, karena 

lebih memiliki banyak pengalaman dan dapat memberikan informasi yang lebih jelas.  



 Menurut R. Agus Sartono (2001) financial laverage adalah penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar daripada beben tetepnya, sehingga akan meningkatkan 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Berdasarkan penjelasan diatas penelitian ini 

menguji variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, dan financial 

laverage. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) 

 

Bagi perusahaan yang ingin membutukan dana dapat menjual saham atau efek 

kemasyarakat luas di pasar modal untuk pertama kalinya, maka penjualan ini disebut 

penawaran umum perdana (Initial Public Offering). Perusahaan yang melakukan IPO disebut 

sebagai perusahaan go public. Penawaran umum adalah kegiatan penawaran efek yang 

dilakukan oleh emitan untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang 

diatur dalam Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya. 

 

PASAR PERDANA DAN PASAR SEKUNDER 

 

PASAR PERDANA 

 

Pasar perdana merupakan pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau 

sekuritas lainnya yang dijual untuk pertama kalinya, sebelum saham tersebut dicatat di busra. 

Emiten dan Underwriter  berperan besar dalam penentuan harga saham dipasar perdana. Hasil 

penjualan saham tersebut masuk sebagai modal perusahaan. 

 

PASAR SEKUNDER 

 

Pasar sekunder atau pasar kedua terjadi karena penawaran saham pada pasar perdana 

telah melewati masa penawarannya. Dimana dipasar ini saham atau sekuritas diperjual 

belikan secara luas. Penentuan harga di pasar sekunder sangat berbeda bila dibandingkan 

dengan pasar perdana, dimana di pasar sekunder ini permintaan dan penawaran antara 

pembeli dan penjual (BEI) yang menjadi patokan penetapan harga saham 

 

1.UKURAN PERUSAHAAN 

 

Ukuran perusahaan adalah rata-rata penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan 

sampai beberapa tahun. Perusahaan-perusahaan besar biasanya memiliki aset yang bernilai  

tinggi. Secara teoritis perusahaan besar memiliki kepastian lebih besar untuk mengurangi 

tingkat ketidakpastian tentang prospek masa depan perusahaan daripada perusahaan kecil. 

Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

Maka dengan demikian, perusahaan yang besar akan lebih berani mengeluarkan saham baru 

dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai pertumbuhan penjualan dibandingkan 

perusahaan yang lebih kecil. 



 

2. UMUR PERUSAHAAN 

 

Perusahaan yang sudah lama berdiri menunjukkan kemampuan perusahaan dapat  

bertahan hidup dan banyaknya informasi yag diserap oleh publik (Hardi Kusuma dalam A. 

Wulandari, 2011). Semakin lama perusahaan berdiri, semakin banyak informasi yang 

diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut dan akan mempunyai publikasi yang lebih 

baik daripada perusahaan yang baru berdiri, (Daljono dalam Tifani, 2011). Dalam kondisi ini, 

investor tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk mencari informasi tentang peusahaan 

yang akan melakukan IPO. Dengan demikian semakin lama perusahan berdiri kian 

menunjukkan eksistensinya dan semakin meningkatkan kepercayaan investor. 

 

3. REPUTASI AUDITOR 

 

Salah satu persyaratan yang diperlukan oleh BEI untuk perusahaan go public adalah 

laporan keuangan perusahaan prospektif harus tanpa syarat, oleh karena itu auditor sebagai 

pemeriksa laporan keuangan memiliki peran besar  bagi calon perusahaan emiten untuk 

memutuskan apakah perusahaan itu bisa terdaftar di pasar saham. Kualitas audit itu sangat 

penting, kerena kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat 

dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan.Berdasarkan penjelasan ini, dapat 

disimpulkan bahwa pihak luar perusahaan mendasarkan keputusannya kepada hasil audit 

auditor sedangkan auditor menarik sebuah kesimpulan berdasarkan pekerjaan audit yang 

telah di lakukan berdasarkan standar- standar yang telah di tetapkan. Auditor yang berkualitas 

akan dihargai di pasaran dalam bentuk permintaan jasa audit, dengan begitu auditor yang 

berkualitas akan memiliki reputasi yang tinggi pula. Reputasi auditor dari KAP yang quqlifed 

memberikan keyakinan kepada investor akan laporan keuangan yang diauditnya 

(Daljano,2000). 

 

4. FINANCIAL LAVERAGE 

 

Financial Laverage dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang 

dengan modal yang dimilikinya (Dian F, 2004). Dengan demikian kondisi seperti ini 

menunjukkan resiko yang yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang yang yang 

dimiliki perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban yang tinggi membuat pihak 

manajemen perusahaan menjadi lebih sulit memberikan prediksi jalannya perusahaan 

kedepannya. 

 Masalah laverage timbul setelah perusahaan menggunakan dana dengan beban 

tetap dikatakan menghasilkan laverage  menguntungkan bila pendapatan yang diterima dari 

penggunaan dana tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana tersebut, 

sedangkan dikatakan merugikan perusahaan apabila tidak memperoleh pendapatan dari 

penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar. 

 

 

 

 



5. UNDERPRICING 

 

Underpricing adalah dimana harga saham perdana lebih rendah dari perdagangan 

untuk pertama kalinya di pasar sekunder sehingg investor yang membeli sahan dari pasar 

primer akan mendapatkan abnormal ketika menjual saham ke pasar sekunder. (Arum P dalam 

Christian A, 2008). 

 

 

HIPOTESIS DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Ukuran 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 1: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

underpricing. 

H 2: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara umur perusahaan dengan 

underpricing. 

H 3: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara reputasi auditor dengan 

underpricing. 

H 4: Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara  financial laverage dengan 

underpricing. 

H 5 : Apakah variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor dan 

financial laverage berpengaruh secara simultan terhadap underpricing. 
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METODE PENELITIAN 

 

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan IPO. Variabel dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, dan financial 

laverage. Data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data diperoleh melalui media 

perantara seperti Bursa Efek Indonesia Statistik dan disitus BEI www.idx.co.id atau 

www.idx..go.id. 

 

METODE ANALISIS 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

a. Uji Normalitas 

 

 Dilakukannya uji normalitas adalah untuk menentukan apakah sampel penelitian 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah normal atau yang 

mendekati normal. Teknik yang digunakan uji asumsi normalitas adalah one sample 

kolmogorov-smirnov test. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen yang ada 

dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna 

(koefisienkorelasinya tinggi bahkan sama dengan satu). Uji Multikolonieritas juga bertujuan 

untuk menguji apakahmodel regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji aurokorelasi bertujuan menguji apakah apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Menurut Ghozali (2002) autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pangamatan yang lain. 

Heteroskedastisitas berarti adanya varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

berbeda. 

 

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan metode analisis Regresi Linear 

Berganda. Analisis ini secara matematis ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

UP = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx..go.id/


UP  : Variabel dependen Underpricing hari pertama 

onstanta 

X1    : Ukuran Perusahaan 

X2    : Umur Perusahaan 

X3    : Reputasi Auditor   

X4    : Financial Leverage 

1   :  Koefisien regresi ukuran perusahaan 

Analisis regresi berganda disamping untuk mengukur kekuatan antar dua variabel atau lebih, 

juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan indpenden. Apabila koefosien 

β bernilai positif maka terjadi pengaruh searah antara variabel dependen dan variabel 

independen, demikian juga sebaliknya. Bila koefisien β bernilai negatif hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh negatif dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan 

penurunan nilai variabel dependen. 

 

TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

  

UJI F 

 

Uji ststistik F pada dasarnya menunjukkan apakah ada pengaruh secara bersama-sama 

antara variabel terkait (Y) denga variabel bebas (X), yaitu pengaruh pengaruh variabel secara 

simultan  terhadap underpricing. 

  

UJI T 

 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan apakah ada pengaruh antara masing-masing 

variable independen terhadap variable dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

antara nilai t hitung dengan t tabelnya. Jika t hitung lebih besar dari t tabelnya maka ditolak, 

jika t hitung lebih kecil dari t tabelnya maka terima. 

 

 

UJI DETERMINASI 

 

Koefisien determinasi dimaksudkan untuk mengetahui dan menguji seberapa besar pengaruh 

variable independen terhadap varibel dependen. Dengan rumus : Kd=r
2 
x 100%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

UJI ASUMSI KLASIK 

 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan distribusi nilai residual regresi. 

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal.  Metode yang 

digunakan adalah Kolmogorov Smirnov.  Jika nilai signifikansi uji normalitas> 0,05 maka 

dapat dikatakan data berdistribusi normal, dan jika nilai signifikansi uji normalitas ≤ 0,05 

maka dikatakan data berdistribusi tidak normal. 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 39 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation .08517136 

Most Extreme Differences Absolute .133 

Positive .133 

Negative -.055 

Kolmogorov-Smirnov Z .832 

Asymp. Sig. (2-tailed) .493 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 Dari output diatas maka dapat diketahui nilai signifikansi sebesar 0,493 lebih dari 

nilai 0,05 maka Residual pada model Regresi tersebut terdistribusi secara normal. 

 

 

2. Uji Multikolinearitas 

 

No 
Variabel 

Collinearity 

Statistics Keterangan 

Tolerance VIF 

1. Ukuran .971 1.030 Tidak terjadi multikolinearitas 

2. Umur .911 1.097 Tidak terjadi multikolinearitas 

3. Auditor .879 1.138 Tidak terjadi multikolinearitas 

4. Laverage .879 1.137 Tidak terjadi multikolinearitas 

 

diketahui nilaiVIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 Varaibel 
Signifikan

si 

 

1. Ukuran .442 Tidak AdaHeteroskedastisitas 

2. Umur .114 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

3. Auditor .073 Tidak Ada Heteroskedastisitas 

4. Laverage .839 Tidak Ada Heteroskedastisitas 



 

Berdasarkan bukti tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas 

dalam model regresi 

 

 

4. Uji Autokorelasi 

 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .478
a
 .229 .138 .090042 2.154 

a. Predictors: (Constant), financial laverage, ukuran perusahaan, umur perusahaan 

,reputasi auditor 

b. Dependent Variable: underpricing 

 

 

 

  

ANALISIS REGRESI BERGANDA 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) .098 .026  3.761 .001 

ukuran 

perusahaan 

7.661E-19 .000 .250 1.637 .111 

umur 

perusahaan 

-2.336E-5 .000 -.039 -.246 .807 

reputasi 

auditor 

-.005 .031 -.025 -.154 .879 

financial 

laverage 

.019 .007 .442 2.752 .009 

a. Dependent Variable: underpricing 

Y    =0,098 + 0,77X1-0,002X2 - 0,005X3+ 0,19X4 + e 

1) Konstanta sebesar 0,098 yang berarti bila ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi 

auditor, dan financial laverage adalah konstanta, maka besarnya status underpricing 

sebesar 0,098 



2) Koefisien regresi sebesar 0,77 yang berarti variabel ukuran perusahaan mempunyai 

pengaruh positif terhadap underpricing, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika 

ukuran perusahaan meningkat sebesar satu persen, maka akan dapat meningkatkan 

underpricing sebesar 0,7777 dengan menganggap variabel lain tetap (ceteris paribus). 

3) Koefisien regresi sebesar -0,002 yang berarti variabel umur mempunyai pengaruh  negatif 

terhadap underpricing, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika umur meningkat 

sebesar satu persen, maka akan dapat menurunkan underpricing sebesar 0,002 dengan 

menganggap variabel lain tetap (ceteris paribus). 

4) Koefisien regresi sebesar -0,005 yang berarti variabel reputasi auditor mempunyai 

pengaruh negatif terhadap underpricing, atau secara fungsional  dapat dinyatakan jika 

reputasi auditor meningkat sebesar satu persen, maka akan dapat menurunkan 

underpricing sebesar 0,005 dengan menganggap  variabel lain tetap (ceteris paribus). 

5) Koefisien regresi sebesar 0,19 yang berarti variabel financial laverage mempunyai 

pengaruh positif terhadap underpricing, atau secara fungsional dapat dinyatakan jika 

financial laverage meningkat sebesar satu persen, maka akan dapat meningkatkan 

underpricing sebesar 0,19 dengan menganggap variabel lain tetap (ceteris paribus). 

 

UJI F 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 0,082 4 0,020 2.722 .044
a
 

Residual 0,276 34 0,008   

Total 0,357 38    

a. Predictors: (Constant), KAP, Leverage, ukuran, umur 

b. Dependent Variable: underpricing. 

 

Ftabel = 2,650 

Fhitung = 2,722 

2,722 > 2,650 

 Hasil pengujian secara simultan menunjukkan nilai f sebesar 2,722 dan nilai f tabel 

sebesar 2,650, menjelaskan bahwa variabel independen bersama – sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 

UJI T 

 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis Pertama digunakan untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing, maka dilakukan uji t. Berdasarkan hasil pengujian statistik 

dapat diketahui nilai t hitung sebesar 1.637 lebih kecil dari Ttabel 2,032. Dengan demikian, 

maka hipotesis pertama yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan  berpengaruh signifikan 

terhadap nilai underpricing, ditolak. 

 



b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua digunakan untuk menguji apakah umur perusahaan  berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing, maka dilakukan uji t.Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat 

diketahui nilai t hitung sebesar -0,246 lebih kecil dari Ttabel 2,032.Dengan demikian, maka 

hipotesis kedua yang menyatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

undepricing, ditolak. 

 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga digunakan untuk menguji apakah reputasi auditor  berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing, maka dilakukan uji t. Berdasarkan hasil pengujian statistik dapat 

diketahui nilai t hitung sebesar -0,154 lebih kecil dari Ttabel -2,032.Dengan demikian,maka 

hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing, ditolak. 

 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat digunakan untuk menguji apakah financial laverage berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing, maka dilakukan uji t. Berdasarkan hasil pengujian statistik 

dapat diketahui nilai t hitung sebesar 2,752 lebih besar dari Ttabel 2,032. Dengan 

demikian,maka hipotesis keempat yang menyatakan bahwa financial laverage berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing, diterima   

 

UJI DETERMINASI 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .478
a
 .229 .138 .090042 

a. Predictors: (Constant), KAP, Leverage, ukuran, umur 

 

Melalui perhitungan statistik diperoleh koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,229 dan adjusted 

R
2 

sebesar 0,138, artinya adalah bahwa 13,80% variasi perubahan variable underpricing 

dapat dijelaskan oleh variasi perubahan variable ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

reputasi auditor, dan financial laverage. Sedangkan sisanya sebesar 86,20 persen dijelaskan 

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh beberapa varaibel yang 

mempengaruhi underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana 

tahun 2010-2012. Sample dari penelitian ini ada 39 perusahaan. Dalam penelitian ini, ada 4 

variabel yang diduga mempengaruhi tingkat underpricing terhadap perusahaan yang 



melakukan penawaran saham perdana, yaitu ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi 

auditor, dan financial laverage. Namun dari  variable yang diajukan, hanya 1 variabel yang 

dapat dibuktikan mempengaruhi tingkat underpricing. 

 

1. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO. 

2. Umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO. 

3. Reputasi auiditor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO. 

4. Financial Laverage tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan IPO. 

5. Secara bersama-sama ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi auditor, dan financial 

laverage berpengaruh terhadap underpricing 

. 

 

 KETERBATASAN 

 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan tersebut adalah: 

Sampel penelitian menggunakan data perusahaan yang terbatas, yaitu data perusahaan yang 

melakukan penawaran saham perdana tahun 2010 dan 2012. Diharapkan penelitian 

selanjutnya menggunakan sample yang lebih banyak dan waktu yang lebih panjang yang 

akan berpengaruh terhadap keakuratan hasil penelitian. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, disarankan bagi peneliti selanjutnya agar dapat 

menambahkan jumlah variable yang mempengaruhi terjadinya underpricing saham agar dapat 

digunakan sebagai bahan analisis pengguna informasi. 
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