
 

ABSTRAK 

LIA OCTOVIA SAKETU. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Underpricing Pada 
Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2010. (Dibimbing oleh Dr. 
C. Ambar Pujiharjanto. ME dan Dra. Sri Isworo E,. MM). 

 

Isu globalisasi semakin berkembangdan semakin terasa wujudnya terutama pada 
tahun-tahun terakhir ini. Hal ini didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi dunia juga 
komunikasi yang merambah sampai ke segala bidang termasuk bidang ekonomi dan 
keuangan. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah terbatasnya modal yang 
dipakai untuk ekspansi perusahaan, sehingga perusahaan mencari sumber-sumber yang 
menyediakan dana dalam jumlah yang besar.  

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
umur perusahaan, ukuran perusahaan, persentase kepemilikan saham secara bersama-sama. 
(2) untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh variabel umur perusahaan, ukuran 
perusahaan, dan persentase kepemilikan saham terhadap tingkat underpriced pada penawaran 
saham umum perdana (IPO).  

Penelitian dilakukan pada perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia 
periode 2006-2010. Pengambilan sampel diambil dengan kriteria perusahaan yang mengalami 
underpriced pada saat IPO. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencangkup data 
sekunder. Metode pengolahan data menggunakan metode regresi linear berganda dan analisis 
data menggunakan analisis deskriptif. 

Hasil analisis regresi linear berganda menggunalkan metode OLS (ordinary 
leastsquare) diketahui bahwa koefisien regresi  underpriced adalah -0,179,  yang berarti 
apabila umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan persentase kepemilikan saham dikatakan 
konstan, maka nilai underpricingnya sebesar -0,179. Koefisien regresi umur perusahaan 
sebesar -0,085 artinya umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap underpricing, apabila 
umur perusahaan bertambah 1 tahun maka underpricing yang terjadi akan berkurang -0,085. 
Koefisien regresi ukuran perusahaan -0,013 berpengaruh negatif terhadap underpricing. 
Apabila total asset bertambah makaunderpricing akan berkurang sebesar -0,013. Koefisien 
regresi persentase kepemilikan saham sebesar -0,007 berpengaruh negatif terhadap 
underpricing. Persentase ke publik bertambah 1% maka underpricing akan berkurang sebesar 
-0,007. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan 
nilai ߙ pada tingkat signifikan 5% atau 0,05. 
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