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Abstrak  

 Pada penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa 

pengaruh antara Ukuran Perusahaan, Ukuran Penawaran, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Persentase Penawaran Saham terhadap Underpricing. Populasi dalam penelitian ini adalah 

laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada saat penawaran umum 

perdana periode 2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling 

yang menghasilkan 49 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-2015.  

 Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa parsial Ukuran Penawaran memiliki 

pengaruh positif terhadap Underpricing sedangkan Ukuran Perusahaan dan Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Persentase Penawaran Saham tidak memiliki pengaruh terhadap Underpricing. 

Secara silmutan  Ukuran Perusahaan, Ukuran Penawaran, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Persentase Penawaran Saham memiliki pengaruh terhadap Underpricing. Ini dibuktikan dari uji 

Koefisien Determinasi dengan nilai adjusted R
2
 sebesar 0,842 hal ini menunjukkan 84,2% 

Underpricing di pengaruhi oleh Ukuran Perusahaan, Ukuran Penawaran, Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Persentase Penawaran Saham. Dan sisanya 15,8% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

PENDAHULUAN 

 Perkembangan dunia usaha menimbulkan persaingan diantara pelaku usaha terutama 

perusahaan-perusahan besar. Banyak perusahan berlomba-lomba mengembangkan bisnisnya 

untuk menjadi penguasa dibidangnya. Perusahaaan mempunyai strategi tersendiri untuk 

mempertahankan eksistensi dan mengembangkan bisnis perusahaan, memperbesar maupun 

memperluas usahanya. Untuk itu perusahaan membutuhkan modal guna memperkuat struktur 

permodalan perusahaan dengan pembuatan produk baru atau rencana penggabungan usaha. 

Perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan, baik yang berasal dari internal 

maupun dari eksternal perusahaan. Pendanaan dari laba ditahan perusahaan merupakan salah 

satu bentuk sumber pendanaan internal. Sedangkan sumber pendanaan dari eksternal dengan 

cara berhutang ataupun menerbitkan saham. 

Sejalan dengan perkembangan perekonomian tersebut, banyak perusahaan dalam 

menjalankan usahanya melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal, diantaranya 

adalah dengan hutang atau menambah jumlah kepemilikan saham. Untuk menambah jumlah 

kepemilikan saham perusahaan, dapat dilakukan dengan menjual kepada pemegang saham yang 

sudah ada atau dengan melakukan penawaran sahamnya ke masyarakat umum. Proses penawaran 

sebagian saham perusahaan kepada masyarakat melalui bursa efek disebut Go Public Yandes 

(2013). 

Setelah perusahaan memutuskan untuk go public dilakukan oleh emiten (perusahaan 

yang akan go public), maka diawali dengan penawaran umum perdana atau Initial Public 

Offerings (IPO). Initial Public Offerings (IPO) hanya terjadi di pasar perdana (primary market), 

yaitu pasar bagi perusahaan yang melakukan penawaran umum untuk menjual sahamnya 

pertama kali kepada investor. Kemudian saham diperjualbelikan di Bursa Efek yag disebut 

sebagai pasar sekunder. 

Perusahaan yang membutuhkan dana dapat menjual surat berharganya di pasar modal. 

Seperti halnya pasar pada umumnya, pasar modal merupakan tempat bertemunya antara pembeli 

dan penjual dengan risiko untung dan rugi. Menurut Hartono (2016), pasar modal (capital 

market) merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka panjang 

dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. 

Harga saham pada penawaran perdana ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama 

antara underwriter (penjamin emisi) dengan emiten, dimana underwriter ditunjuk oleh emiten 

sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (berdasarkan 

permintaan & penawaran) Yandes (2013). 



Walaupun emiten dan underwriter secara bersama-sama dalam menentukan harga 

perdana saham, namun sebenarnya mereka masing-masing mempunyai kepentingan yang 

berbeda. Sebagai pihak yang membutuhakan dana, emiten menginginkan harga perdana tinggi, 

karena dengan harga yang tinggi maka emiten dapat merealisasikan proyeknya. Dilain pihak 

underwriter sebagai penjamin emisi berusaha untuk meminimalkan risiko yang ditanggungnya. 

Pada umumnya para pemilik perusahaan yang akan go public menginginkan agar dapat 

meminimalisir underpricing. Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 

melakukan go public karena dana yang diperoleh tidak maksimal. Pentingnya harga saham 

perdana ini memicu beberapa peneliti untuk menganalisis lebih lanjut faktor–faktor yang 

mempengaruhi underpricing. 

Pada perusahaan yang mengalami underpricing pada saat IPO dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, dan pada penelitian ini menggunakan variabel rasio keuangan dan non keuangan 

guna mengukur tingkat underpricing. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya 

perusahaan dapat ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan besar kecilnya skala 

perusahaan dapat ditentukan berdasarkan total penjualan dengan total aktiva, rata-rata tingkat 

penjualan dan rata-rata total aktiva Pahlevi (2014). Hasil penelitian Retnowati (2013), 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing. 

Namun penelitian yang dilakukan oleh Adriansyah (2016), menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap underpricing. 

Pada saat perusahaan menawarkan saham baru maka terdapat aliran kas masuk dari 

proceeds (penerimaan dan pengeluaran saham) Fitriani (2012). Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriani (2012), menunjukkan bahwa ukuran penawaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap underpricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah (dalam 

Kurniawati, 2009), yang menyatakan bahwa ukuran penawaran tidak berpengaruh terhadap 

underpricing. 

Menurut Fahmi (2012), mengenai debt to equity ratio ini Siegel dan Shim 

mendefinisikannya sebagai ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk 

memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor. Ketika perusahaan akan 

melakukan IPO, maka perusahaan berusaha untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutang-hutang perusahaan dengan equity perusahaan tersebut. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Bachtiar (2012), yang menyatakan bahwa debt to equity ratio berpengaruh 

terhadap underpricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014), yang 

menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap underpricing. 

Ketika perusahaan melakukan initial public offering (IPO), maka perusahaan akan 

menawarkan presentase kepemilikan perusahaan kepada investor. Presentase kepemilikan saham 

perusahaan dinyatakan dalam bentuk lembaran saham perdana yang hasil penjualan saham 

perdana tersebut akan digunakan perusahaan untuk melakukan ekspansi Bachtiar (2012). Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2013), menunjukkan bahwa persentase penawaran 

saham berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Bachtiar (2012), yang menyatakan bahwa persentase penawaran saham tidak berpengaruh 

terhadap underpricing. 

 
TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS 

Asimetri Informasi antara Penjamin Emisi (Underwriter) dan Perusahaan 
Menjalankan tugasnya sebagai penjamin atas terjualnya saham perdana, underwriter 

mempunyai resiko besar. Oleh karena itu underwriter menginginkan harga yang rendah dari 

harga yang seharusnya pada penetapan harga saham pedana, sedangkan perusahaan 

menginginkan harga yang relatif tinggi atas saham perdananya agar memperoleh dana yang 

maksimum dari investor Bachtiar (2012). 

Menurut Baron (dalam Bachtiar 2012), underwriter memiliki informasi mengenai pasar 

modal. Underwriter memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh perjanjian yang 

menguntungkan underwriter, dengan menetapkan harga saham perdana lebih rendah dari 

seharusnya, sehingga terjadi underpricing. 

 

Asimetri Informasi antara Investor  

Menurut Rock (dalam Bachtiar, 2012), asimetri informasi antara investor terjadi 

karena adanya investor yang memiliki informasi yang lebih dari investor yang lain tentang 

prospek perusahaan. Investor yang memiliki informasi yang lebih tentang prospek perusahaan, 

akan membeli saham yang mempunyai nilai tinggi di masa depan, sedangkan investor yang 

kurang memiliki informasi yang lebih mengenai prospek perusahaan, akan membeli saham 

perusahaan yang mempunyai nilai tinggi di masa depan maupun yang tidak. Investor yang tidak 



mempunyai informasi yang lebih tentang prospek perusahaan akan mengalami kerugian 

dikarenakan keputusan yang ambil untuk menjual atau membeli saham dengan harga yang tidak 

sesuai, sehingga besar kemungkinan akan terjadi underpricing atau overpricing. 

 

Teori Sinyal (Signaling Theory)  
Informasi mengenai perusahaan merupakan sinyal bagi investor, dalam keputusan 

berinvestasi. Menurut Allen dan Faulhaber (dalam Bachtiar, 2012), informasi tersebut 

memberikan gambaran mengenai prospek perusahaan di masa depan. Informasi tersebut dapat 

bersifat financial maupun non-financial. Apabila kondisi financial atau non-financial perusahaan 

dinilai baik oleh investor maka, investor akan meresponya dengan menawarakan harga yang 

tinggi atas saham perdana di atas harganya pada pasar perdana, sehingga ketika dijualperbelikan 

di pasar sekunder harganya akan meningkat dan terjadi underpricing. 

 

Underpricing 

Menurut Bachtiar (2012), underpricing adalah kenaikan harga saham perdana di pasar 

sekunder dengan harga saham perdana di pasar perdana, kenaikan harga ini merupakan 

keuntungan bagi investor yang membeli saham tersebut di pasar perdana karena mendapat 

keuntungan ketika saham tersebut dijual di pasar sekunder, keuntungan tersebut dikenal dengan 

istilah pengembalian awal (initial return). 

Menurut Hartono (2016), underpricing adalah fenomena menarik yang terjadi di 

penawaran perdana ke publik adalah fenomena harga rendah. Sejalan dengan yang dikatakan 

Hanafi (dalam Kristiantari, 2013), underpricing merupakan fenomena yang sering di jumpai 

dalam penawaran umum perdana, ada kecenderungan bahwa harga penawaran di pasar perdana 

selalu lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan pada hari pertama diperdagangkan di 

pasar sekunder. 

Perbedaan harga ini merupakan keuntungan bagi investor yang membeli saham perdana 

di pasar perdana karena mendapat keuntungan ketika saham tersebut dijual di pasar sekunder 

namun hal ini menjadi kerugian bagi perusahaan karena tambahan dana yang dihasilkan tidak 

maksimal. Fenomena underpricing ini umum dan sering terjadi di pasar modal manapun saat 

perusahaan melakukan IPO Puspita (2014). 

 

Ukuran Perusahaan 

Menurut Retnowati (2013), ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai proxy tingkat 

ketidakpastian saham. Perusahaan yang berskala besar cenderung lebih dikenal masyarakat 

sehingga informasi mengenai prospek perusahaan berskala besar lebih mudah diperoleh investor 

daripada perusahaan berskala kecil. Karena tingkat ketidakpastian yang rendah maka 

berpengaruh tingkat risiko perusahaan berskala besar dalam jangka panjang akan kecil juga. 

Oleh karena itu investor dapat mengambil keputusan dari ukuran perusahaan karena memiliki 

informasi yang tinggi sehingga tingkat underpricing menjadi kecil. 

Aset perusahaan yang besar akan memberikan sinyal bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai prospek yang baik mengenai imbal hasil investasi sehingga akan mengurangi tingkat 

underpricing Ismiyanti dan Armansyah (2010).  
 

Ukuran Penawaran 

Menurut Fitriani (2012),  Pada saat perusahaan menawarkan saham baru maka terdapat 

aliran kas masuk dari proceeds (penerimaan dan pengeluaran saham). Penerimaan dan 

pengeluaran saham menunjukkan besarnya ukuran penawaran saat penawaran umum perdana. 

Melalui IPO diharapkan akan menyebabkan membaiknya prospek perusahaan yang terjadi 

karena ekspansi atau investasi yang akan dilakukan atas hasil IPO. Oleh karena itu, diduga 

bahwa proceeds berhubungan positif dengan harga saham. Jadi, semakin tinggi proceeds, 

semakin rendah ketidakpastian yang berarti semakin tinggi harga saham.  

Debt to Equity Ratio 

Menurut Hery (2015), Debt to Equity Ratio atau rasio utang terhadap ekuitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. 

Semakin rendah rasio ini menunjukan semakin baik kemampuan perusahaan dalam melunasi 

hutang-hutang dengan ekuitas perusahaan. Perusahaan yang IPO dengan DER yang rendah, 

sahamnya akan diburu oleh investor sehingga harga saham perusahaan tersebut akan meningkat 

dan terjadi underpricing.  

 
 
 



Persentase Penawaran Saham 

Perusahaan yang melakukan intial public offering (IPO) akan menawarkan persentase 

penawaran saham perdana. Ljungqvist (dalam Puspita 2014), menyatakan bahwa kepedulian 

pemilik perusahaan terhadap underpricing diukur dari berapa banyak saham yang dijual pada 

saat IPO. Menurut Maya (2013) semakin besar persentase saham yang ditawarkan kepada 

masyarakat dengan tingkat ketidakpastiannya yang semakin besar dan harga penawaran perdana 

yang disepakati oleh emiten dan penjamin emisi juga akan lebih rendah. Hal ini dikarenakan 

penjamin emisi tidak ingin mengambil risiko apabila saham tidak terjual semua. Sehingga harga 

penawaran perdana yang rendah dapat mengakibatkan underpricing saham semakin meningkat. 

 

Hipotesis Penelitian 

H1  :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap underpricing pada saat perusahaan       

melakukan IPO. 

H2 : Ukuran penawaran berpengaruh terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan 

IPO. 

H3 :Debt to equity ratio berpengaruh terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan 

IPO. 

H4 :Persentase penawaran saham berpengaruh terhadap   underpricing pada saat perusahaan 

melakukan IPO. 

H5 :Ukuran perusahaan, ukuran penawaran, debt to equity ratio, persentase penawaran 

saham berpengaruh simultan terhadap underpricing pada saat perusahaan melakukan 

IPO. 

 

METODE PENELITIAN  

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan 

penawaran umum perdana (IPO) yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2013-2015. 

Selama tahun 2013-2015 terdapat 73 perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

metode purposive sampling. Metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel 

berdasarkan persyaratan dan kriteria tertentu. Sampel yang diambil memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang melakukan initial public offering dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) periode 2013-2015. 

2. Perusahaan yang mengalami underpricing pada periode tersebut. 

3. Terdapat laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan perusahaan satu tahun 

sebelum IPO dengan menggunakan mata uang rupiah. 

4. Terdapat prospektus perusahaan, data laporan keuangan perusahaan dan laporan 

keuangan perusahaan satu tahun sebelum IPO serta tanggal listing perusahaan periode 

2013-2015. 

 

Variabel dan Pengukuran 

Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel 

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah : Underpricing. Sedangkan variabel 

independen dalam penelitian ini meliputi : Ukuran Perusahaan, Ukuran Penawaran, Debt to 

Equity Ratio (DER) dan Persentase Penawaran Saham. 

Variabel dependen adalah perhatian utama dalam penelitian, variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah underpricing yaitu selisih positif antara harga saham di pasar sekunder 

dengan harga saham di pasar perdana Yolana dan Dwi Martani (dalam Bachtiar, 2012) di ukur 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

Underpricing = 
                            

              
      

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, variabel 

independen dalam hal penelitian ini adalah : 

 

Ukuran Perusahaan 

Untuk mengukur besarnya skala atau ukuran dari perusahaan adalah dengan melihat 

total aktiva dari laporan keuangan perusahaan tahun terakhir sebelum perusahaan tersebut 

melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia Nurhidayati dan Indriantoro (dalam Retnowati, 2013). 

                              

 



 

 

Ukuran Penawaran 

Menurut Junaedi dan Agustian (2013), ukuran penawaran atau proceeds merupakan 

hasil yang diterima dari pengeluaran saham, menurut Junaedi dan Agustian (2013) variabel ini 

diukur berdasarkan penawaran saham perusahaan pada saat melakukan IPO, dengan formula: 
                                                                 

 

Debt to Equity Ratio 

Pada penelitian ini rasio yang digunakan yaitu Debt to Equity Ratio. Dimana rasio ini 

disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan hutang perusahaan, yaitu diperoleh dari 

perbandingan total hutang dibagi dengan total aset Fahmi (2012). Adapun rumus debt to equity 

ratio adalah:  

DER = 
            

            
 

 

Persentase Penawaran Saham 

Perusahaan yang melakukan intial public offering (IPO) akan menawarkan persentase 

penawaran saham perdana. Menurut Daljono (dalam Handono dalam Maya 2013). Persentase 

penawaran saham ke publik adalah perbandingan antara jumlah saham yang dijual kepada publik 

saat IPO dengan total saham beredar. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

OFFER = 
                                      

                    
        

 

Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini, metode analisis yang dilakukan dengan analisis statistik dan 

menggunakan Software SPSS Versi 20 (Statistical Product and Servis Solution).Metode dan 

teknik analisis didukung oleh beberapa tahap sebagai berikut: statistik deskriptif, asumsi klasik 

dan  regresi linier berganda. Persamaan regresi liner berganda yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

                          

Keterangan: 

Y = Underpricing 

X1 = Ukuran perusahaan 

X2 = Ukuran penawaran 

X3 = Financial leverage 

X4 = Persentase penawaran saham 

β1,β2,β3,β4 = Koefisien regresi 

e = Error 

 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada penelitian bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dan menganalisa pengaruh 

antara Ukuran Perusahaan, Ukuran Penawaran, Debt to Equity Ratio (DER) dan Persentase 

Penawaran Saham terhadap Underpricing. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia Periode 

2013-2015. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang menghasilkan 

49 perusahaan dengan periode pengamatan tahun 2013-2015. 

 Sesuai dengan permasalahan dan perumusan model yang telah dikemukakan, serta 

kepentingan pengujian hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi analisis deskriptif dan analisis statistik. 

 

 

 

 



Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Tabel 1 

Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uji Multikolinearitas 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficients

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.Dependent Variabel: Underpricing 

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai tolerance 

0,986 dan VIF 1,014, variabel ukuran penawaran memiliki nilai tolerance 0,988 dan nilai VIF 

1,012, variabel debt to equity ratio memiliki nilai tolerance 0,981 dan nilai VIF 1,019 dan 

persentase penawaran saham memiliki nilai tolerance 0,992 dan VIF 1,008, dari hasil tersebut 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keseluruhan variabel tidak terjadi multikolinearitas karena 

masing-masing variabel memiliki nilai tolerance > dari 0,10 dan nilai VIF < 10. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 3 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai test adalah 0,12769 

dengan profitabilitas 0,385 lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa residual random atau 

tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.  

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 49 

Normal Parameters
a,b

 
Mean ,0000000 
Std. Deviation ,64382138 

Most Extreme Differences 
Absolute ,174 
Positive ,174 
Negative -,126 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,221 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,102 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 

Hasil uji normalitas data dari tabel 1 menunjukkan bahwa nilai residual 

terdistribusi secara normal. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Asymp Sig (2-

tailed) 0,102 > dari 0,05. Maka H0 dapat diterima dan Ha ditolak. 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   
Ukuran 
perusahaan 

,986 1,014 

Ukuran 
penawaran 

,988 1,012 

Debt to 
equity ratio 

,981 1,019 

Persentase 
penawaran 
saham 

,992 1,008 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Value
a
 -,12769 

Cases < Test Value 24 
Cases >= Test Value 25 
Total Cases 49 
Number of Runs 29 
Z ,870 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,385 

a. Median 



Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
  

Model  Unstandardized Coefficients  Standardized 

Coefficients  

t  Sig.  
  

B  Std. Error  Beta    

1  

(Constant)  ,319  ,125   2,560  ,014    

Ukuran 

perusahaan  

1,358E-013  ,000  ,171  1,152  ,256  
  

Ukuran 

penawaran  

1,001E-013  ,000  ,010  ,064  ,949  
  

Debt to equity 

ratio  

-,002  ,021  -,015  -,099  ,922  
  

Persentase 

penawaran saham  

-,003  ,004  -,096  -,651  ,518  
  

a. Dependent Variable: ABSULT  

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan ukuran perusahaan 0,256 > 0,05, nilai 

signifikan ukuran penawaran 0,949 > 0,05, nilai signifikan debt to equity ratio 0,922 > 0,05 dan nilai 

signifikan persentase penawaran saham 0,518 > 0,05. Maka dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa 

terbebas dari heteroskedastisitas. 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji Parsial (Uji t) 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t (Uji Parsial) 
Coefficients

a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,216 ,158  1,362 ,180 

Ukuran 
perusahaan 

1,098E-013 ,000 ,014 ,248 ,805 

Ukuran 
penawaran 

1,442E-013 ,000 ,921 15,974 ,000 

Debt to 
equity ratio 

-,013 ,027 -,028 -,478 ,635 

Persentase 
penawaran 
saham 

,002 ,006 ,017 ,302 ,764 

a. Dependen Variabel:Y 
 

Pengujian Hipotesis 1 

Secara parsial variabel ukuran perusahaan memiliki tingkat signifikansi 0,805 > 0,05, dengan nilai thitung 

sebesar 0,248 dan ttabel sebesar 2,01537 (df=49-4-1=44), jadi 0,248 < 2,01537, maka hipotesis H0 diterima 

dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap underpricing.  

Pengujian Hipotesis 2 

Secara parsial variabel ukuran penawaran memiliki tingkat signifikansi 0,000 < 0,05, dengan nilai thitung 

sebesar 25,974 dan ttabel sebesar 2,01537 (df=49-4-1=44), jadi 25,974 > 2,01537, maka hipotesis Ha diterima 

dan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan variabel ukuran penawaran berpengaruh secara signifikan 

terhadap underpricing. 

Pengujian Hipotesis 3 

Secara parsial variabel debt to equity ratio memiliki tingkat signifikansi 0,635 > 0,05, dengan nilai thitung 

sebesar 0,478 dan ttabel sebesar 2,01537 (df=49-4-1=44), jadi 0,478 < 2,01537, maka hipotesis H0 diterima 

dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan debt to equity ratio tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

underpricing. 

Pengujian Hipotesis 4 

Secara parsial variabel persentase penawaran saham memiliki tingkat signifikansi 0,764 > 0,05, dengan nilai 

thitung sebesar 0,302 dan ttabel sebesar 2,01537 (df=49-4-1=44), jadi 0,302 < 2,01537, maka hipotesis H0 

diterima dan Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan persentase xpenawaran saham tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap underpricing. 

  



Uji Simultan (Uji F) 

Tabel 4.7 

 HASIL UJI F 

 
ANOVA

a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 117,670 4 29,418 65,056 ,000
b
 

Residual 19,896 44 ,452   

Total 137,566 48    
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan Fhitung 

65,056 > Ftabel 2,56, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

PEMBAHASAN 

Variabel Ukuran Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing dengan nilai signifikansi 0,805 > 0,05, sehingga hipotesis H0 diterima dan 

hipotesis Ha ditolak. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Adriansyah (2016) yang 

menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap terhadap underpricing. Hal ini menunjukkan 

bahwa saat investor melakukan investasi tidak melihat besarnya suatu perusahaan yang diukur dengan total 

aset. Karena belum tentu ukuran perusahaan yang besar memiliki prospek yang bagus dimasa yang akan 

datang, sebab ukuran perusahaan tidak dapat dijadikan dasar dalam melihat kualitas perusahaan. Penemuan 

ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2013) dan Wulandari (2011) yang 

menyatakan adanya hubungan yang yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap underpricing. 

 

Variabel Ukuran Penawaran 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel ukuran penawaran berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari α = 0,05, sehingga hipotesis Ha 

diterima dan hipotesis H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan dan pengeluaran 

saham, semakin rendah ketidakpastiannya yang berarti semakin tinggi harga saham, sehingga tingkat 

underpricing semakin rendah. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Fitriani 

(2012). 

 

Variabel Debt to Equity Ratio 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel debt to equity ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing dengan nilai signifikansi 0,635 lebih besar dari α = 0,05, sehingga hipotesis 

H0 diterima dan hipotesis Ha ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Adriansyah (2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi memiliki 

resiko yang besar, sehingga investor tidak mau menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Namun 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Akbar Wahyu Bachtiar (2012) dan 

Wulandari (2011) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan antara debt to equity ratio terhadap 

underpricing. 

 

Variabel Persentase Penawaran Saham 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel persentase penawaran saham tidak berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing dengan nilai signifikansi 0,764 lebih besar dari α = 0,05, sehingga hipotesis 

H0 diterima dan hipotesis Ha ditolak. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Puspita (2014), 

Akbar Wahyu Bachtiar (2012) dan Fitriani (2012). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase 

saham yang ditawarkan kepada masyarakat dengan tingkat ketidakpastiannya yang semakin besar dan harga 

penawaran perdana yang disepakati oleh emiten dan penjamin emisi juga akan lebih rendah. Hal ini 

dikarenakan penjamin emisi tidak ingin mengambil risiko apabila saham tidak terjual semua. Sehingga harga 

penawaran perdana yang rendah dapat mengakibatkan underpricing saham semakin meningkat. Namun 

penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Retnowati (2013), Maya (2013) dan 

Fitriani (2012). 

 

 

 

 

 



Variabel Underpricing 
Secara simultan penelitian ini membuktikan bahwa variabel  Ukuran Perusahaan, Ukuran 

Penawaran, Debt to Equity Ratio (DER) dan Persentase Penawaran Saham berpengaruh terhadap 

Underpricing dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini 

bahwa keempat variabel yang digunakan secara simultan dapat digunakan sebagai tolak ukur manambahkan 

nilai Underpricing. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham dari 

perusahaan-perusahaan berbagai sektor yang melakukan go public di BEI. Hasil pengujian dilakukan 

terhadap 49 perusahaan yang melakukan IPO di BEI pada kurun waktu tahun 2013-2015, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Secara simultan faktor ukuran perusahaan, ukuran penawaran, debt to equity ratio dan persentase 

penawaran saham berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. 

2. Secara parsial faktor ukuran penawaran berpengaruh signifikan terhadap underpricing, sedangkan 

faktor ukuran perusahaan, debt to equity ratio dan persentase penawaran saham tidak berpengaruh 

terhadap tingkat underpricing. 

 

Saran 

Melihat kesimpulan sebelumnya terdapat beberapa saran dan pertimbangan yang disajikan dalam 

penelitian ini antara lain: 

1. Bagi manajemen perusahaan atau emiten harus memberikan perhatian khusus akan terjadinya 

fenomena underpricing karena fenomena ini terjadi ketika perusahaan memerlukan modal untuk 

menjalankan usahanya, dan melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal, diantaranya 

adalah dengan hutang atau menambah jumlah kepemilikan saham. Untuk menambah jumlah 

kepemilikan saham perusahaan, dapat dilakukan dengan menjual kepada pemegang saham yang 

sudah ada atau dengan melakukan penawaran sahamnya ke masyarakat umum atau go public. 

Sebagai pihak yang membutuhkan, emiten sebaiknya berusaha memperoleh harga perdana yang 

terbaik sesuai dengan prospek perusahaan yang baik. Hasil peneltian ini menunjukan ukuran 

penawaran berpengaruh terhadap underpricing oleh karena itu sebaiknya emiten dapat 

mempertimbangkan sebaik mungkin untuk menawarkan saham  perusahaan yang disajikan dalam 

prospektus kedepannya untuk keberhasilan IPO dalam rangka menarik investor dan guna dapat 

memperkecil tingkat underpricing. 

2. Bagi investor tingkat underpricing yang tinggi adalah tujuannya, berkebalikan dengan keinginan 

emiten yang menginginkan tingkat underpricing yang rendah. Ketika ingin melakukan investasi pada 

perusahaan yang melakukan IPO, sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor yang telah terbukti 

dapat mempengaruhi tingkat underpricing sebelum melakukan investasi, guna dapat 

mengoptimalkan keuntungan (return) atau tingkat initial return yang diperoleh dan dapat 

meminimalkan risiko saat berinvestasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya dapat mencoba menggunakan variabel-variabel lainnya baik bersifat 

internal perusahaan ataupun dari eksternal perusahaan, keuangan maupun non-keuangan yang 

mungkin dapat mempengaruhi tingkat underpricing atau initial return. Peneliti selanjutnya bisa juga 

meneruskan penelitian ini dengan menggunakan variabel lainnya untuk menganalisis mengenai 

pengaruh terhadap underpricing serta untuk peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang overpricing. 
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