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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Telaah Literatur 

2.1.1. Go Public 

Menurut Anoraga (2008:46), Go public merupakan penawaran 

saham atau obligasi kepadallmasyarakat umum untuk pertama kalinya. 

Kegiatan ini disebut sebagai pasarllperdana (primary market). Selanjutnya, 

pemegangllsaham ini dapat mentransaksikannya di pasar sekunder 

(secondary market). 

Dalam kenyataannya, perusahaan yang besar ternyata belum tentu 

melakukan go public karena menurut mereka go public merupakan suatu 

pilihan, bukan suatu keharusan. Menurut Daljono (2000) dalam Junaeni 

dan Agustian (2013:4) alasan perusahaan melakukan go public yaitu : 

1) Pemilik lama inginllmendiversifikasikan portofolionya. 

2) Perusahaan tidak memiliki alternatif sumber dana lain untuk 

membiayai proyek investasinya. 

Menurut Hartono (2013:34-36), cara untuk melakukan penawaran 

saham yaitu : 

1) Dijual kepada pemegangllsaham yang sudah ada. 

2) Dijual kepada karyawanlllewat ESOP (employee ownership plan). 

3) Menambah sahamlllewat dividen yang tidak dibagill(dividend 

reinvestment plan). 
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4) Dijual langsungllkepada pembeli tunggalll(biasanya investor 

institusi) secara privat (privat placement). 

5) Ditawarkan kepada publik. 

Keuntungan dari going public yang diperoleh perusahaan 

diantaranya : 

1) Kemudahan meningkatkan modallldimasa mendatang. 

Untuk perusahaanllyang tertutup, calon investor biasanyallenggan 

untuk menanamkan modalnyalldisebabkan kurangnya keterbukaan 

informasillkeuangan antara pemilik dan investor. Sedangkan untuk 

perusahaan yang sudah goingllpublic, informasi keuangan harus 

dilaporkan ke publik secara regular dan sudah diperiksa 

kelayakannya oleh akuntan publik. 

2) Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. 

Untuk perusahaan yang masihlltertutup yang belum memiliki pasar 

untuk sahamnya, pemegangllsaham akan lebih sulit untuk menjual 

sahamnya dibandingkan jika sudah going public. 

3) Nilai pasar perusahaan diketahui. 

Untuk alasan – alasan tertentu, nilai pasarllperusahaan perlu untuk 

diketahui. Misalnya, jikallperusahaan ingin memberikan insentif 

dalam bentuk opsi saham (stocklloption) kepada manajer – 

manajernya, maka nilai sebenarnyalldari opsi tersebut perlu 

diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai opsinya sulit 

ditemukan. 
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Selain keuntungan dari going public, ada beberapa kerugian yang 

dialami perusahaan yang going public yaitu : 

1) Biayalllaporan yang meningkat. 

Untuk perusahaan yang sudah goingllpublic, setiap kuartal dan 

tahunnya harus menyerahkanlllaporan – laporan kepada regulator. 

Laporan –lllaporan ini sangat mahal terutama untuk perusahaan 

yang ukurannya kecil. 

2) Pengungkapan (disclosure). 

Beberapa pihak di dalam perusahaanllumumnya keberatan dengan 

ide pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua 

informasi yanglldimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. 

Sedang pemilik enggan mengungkapkan informasi tentang saham 

yang dimilikinya karena publik akan mengetahui besarnya 

kekayaan yang dipunyai. 

3) Ketakutan untuk diambil alih. 

Manajer perusahaan yang hanya mempunyaillhak veto kecil akan 

khawatir jika perusahaan going public.llManajer perusahaan publik 

dengan hak vetollyang rendah umumnya diganti dengan manajer 

yang baru jika perusahaan diambil alih. 

Keputusanlluntuk going public atau tetap menjadi perusahaan 

privat merupakan keputusan yangllharus dipikirkan masak – masak. Jika 

perusahaan memutuskan untukllgoing public dan melemparkan saham 

perdananya kellpublik (initial public offering), isu utama yang muncul 
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adalahlltipe saham apa yang akan dilempar, berapa harga harus ditetapkan 

untuk selembar sahamnya, dan kapan waktunyallyang paling tepat 

(Hartono, 2013). 

2.1.2.  Initial Public Offering (IPO) 

 Menurut Sunariyah (2011:12), IPO merupakan penawaran saham 

yang berasallldari perusahaan yangllmenerbitkan saham kepada para 

pemodal untuk pertama kalinya selama jangka waktu yang telah 

ditetapkan dan sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder 

atau sebelum perusahaan tersebut go public.  

Initial PublicllOffering (IPO) yang dilakukan oleh perusahaan 

mampu meningkatkan kekayaan bersih perusahaan, tanpa perlu membayar 

kembali ataupun meminta tambahan pinjaman. Selain itu, image dan 

perkembangan usahanya akan meningkat karena perusahaan mudah untuk 

melakukan ekspansi seiring dengan penjualan sahamnya (Handayani, 

2008). 

2.1.3.  Underpricing 

Underpricing adalahlladanya selisih postif antara harga saham di 

pasar sekunder dengan hargalsaham di pasar perdana atau saat IPO. Selisih 

harga ini dikenal initial return atau positif return bagi investor (Yolana 

danllMartani, 2005). Underpricing sering terjadi karena adanyallasimetri 

informasi antara emiten dan penjamin emisi (underwriter) maupun antar 

investor. Untuk mengurangi asimetrillinformasi maka perusahaan 

menerbitkan prospektus berisi informasillkeuangan maupun non keuangan 
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perusahaan yang akan membantu investor untuk membuat keputusan 

rasional mengenai risiko dan nilai saham sesungguhnya yang ditawarkan 

oleh emiten (Kim et al., 1993 dalam Saputra 2016). 

Ada beberapa halllyang mempengaruhi besarllkecilnya tingkat 

underpricing (Gumati, 2001) yaitu : 

1) Sistem yanglldigunakan dalam penetapan harga penawaran saham. 

2) Sistem penjaminan. 

3) Tinggi rendahnya harga penawaran saham. 

4) Banyak sedikitnya jumlah perusahaanllyang melakukan IPO. 

Underpricing diukur dengan menggunakan perhitungan initial 

return saham yaitu selisih harga saham pada penutupan hari pertama yang 

diterimalloleh investor ketika saham diperjualbelikan di pasar sekunder, 

atau dapat dirumuskan sebagai berikut ini (Yolanalldan Martani, 2005) : 

 

Keterangan : 

CP = Closing price (harga penutupan) pada harillpertama saham 

diperdagangkan di pasarllsekunder. 

OP =  Offering pricel(harga penawaran perdana / harga saat Initial Public 

Offering). 

2.1.4. Signalling Theory 

Signalling Theory merupakan salah satullteori yang dapat 

menjelaskan mengenai penyebab terjadinya fenomena underpricing. 

Menurut Purbarangga (2012:15), underpricing ketika perusahaan IPO 
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merupakan mekanisme yang mampu memberikan signal mengenai 

kualitas perusahaan. Olehllkarena itu perusahaan yangllmemiliki kualitas 

yang baik maka ketika IPO akan melakukan underpricing. Jika perusahaan 

memiliki kelengkapan informasilyang berkaitan dengan nilai sekarang dan 

risiko yang berasal dari aliran kas perusahaan dimasa yang akan datang 

dibanding dengan kelengkapan informasi yang dimiliki oleh seorang 

investor, underpricing dapat dijadikan alternatif untuk menarik investor 

mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya. 

Perusahaan juga harus mampu menutup kerugian karena 

pemberian sinyal tersebut menyebabkan perusahaan harus melakukan 

strategi penjualan saham dengan dua tahap. Biaya yang dikeluarkan 

perusahaan ketika underpricing tidaklah sedikit, sehingga investor akan 

melihat strategi perusahaan sebagai signal mengenai kualitas perusahaan. 

2.1.5. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing 

Penelitian ini meneliti beberapa faktor yang 

mempengaruhi underpricing, faktor - faktor tersebut adalah 

CurrentllRatio (CR), Debt to AssetllRatio (DAR), Price to 

BookllValue (PBV), Umur Perusahaan dan Jenis Industri. 

2.1.5.1 Current Ratio (CR) 

Menurut Kasmir (2013:134), Current Ratio merupakanlrasio untuk 

mengukur kemampuanllperusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

pendek ataullutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih keseluruhan. 

Dengan kata lain seberapallbanyak aktiva lancar yang tersedia untuk 
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menutupi kewajibanlljangka pendek yang segera jatuh tempo. Perhitungan 

current ratio dilakukanlldengan cara membandingkan antara total aktiva 

lancar dengan totalllutang lancar. 

2.1.5.2 Debt to Asset Ratio (DAR) 

 Menurut Kasmir (2013:156), Debtllto Asset Ratio (DAR) 

merupakanllrasio utang yang digunakan untukllmengukur perbandingan 

antara total utang denganlltotal aktiva. Dengan kata lain, seberapallbesar 

aktiva perusahaanlldibiayai oleh utang atau seberapa besar utang 

perusahaanllberpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil 

pengukuran, apabila rasionya tinggi artinyallpendanaan dengan utang 

semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaanlluntuk memperoleh 

tambahan pinjaman karena dikhawatirkanllperusahaan tidak mampu 

menutupi utang - utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula 

apabila rasionyallrendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. 

Standar pengukuranlluntuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, 

digunakan rasio rata - rata industrillyang sejenis. 

2.1.5.3 Price to Book Value (PBV) 

 Price to BookllValue (PBV) yaitu rasio pasar modal yang 

menggambarkanllseberapa besar pasar menghargai bukullsaham suatu 

perusahaan. Makin tinggi rasio ini berartillpasar percaya akan prospek 

perusahaan (Darmaji dan Fakhruddin, 2012). 
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2.1.5.4 Umur Perusahaan  

  Umur perusahaanlmenunjukkan seberapa lama perusahaan tersebut 

mampu bertahan menghadapi persaingan bisnis dan kemampuan 

mengambil kesempatan dalam perekonomian. Menurut Handayani 

(2008:8), perusahaan dengan umur yang lebih lama kemungkinan akan 

menyediakan publikasi informasi lebih banyak dibandingkan dengan yang 

baru berdiri. Dalam penilaian jangka panjang, perusahaan yang sudah 

lamallberdiri reputasi di masa lalunya sudah dapat dilihat sehingga dapat 

digunakan investor untuk memprediksi keadaan dilmasa yang akan datang. 

2.1.5.5 Jenis Industri 

  Setiap kelompok industri memiliki karakteristik yang berbeda 

dengan kelompok industri lainnya. Jenis industrillmungkin saja 

mempengaruhi underpricingllkarena tiap industri memiliki risiko dan 

tingkat ketidakpastianllyang berbeda sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan investor (Yolanalldan Martani, 2005). 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai underpricing pada perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun 

penelitian - penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten. 

Berikut ini rangkuman beberapa penelitian terdahulu : 

Tabel 2.1 PenelitianllTerdahulu 

No. 
Judul 

(Peneliti) 
Variabel  

Alat 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Analisis Pengaruh Variabel Regresi Menunjukkan 
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Faktor Akuntansi 

Dan Non-

Akuntansi 

TerhadapllTingkat 

Underpricing Pada 

PerusahaanllYang 

MelakukanllInitial 

Public OfferingllDi 

BEI Tahun 2008-

2015. 

 

(Putra, 2017) 

dependen (Y) : 

underpricing 

 

 Variabel 

independen (X) : 

CurrentllRatio, 

Debtllto Equity 

Ratio, ReturnllOn 

Asset, Net Profit 

Margin, Total 

Asset Turnover, 

reputasi 

underwriter, 

ICD.  

 

 

Linier 

Berganda 

bahwa faktor 

akuntansi current 

ratio  berpengaruh 

signifikan positif 

terhadap 

underpricing, 

sedangkan Debt to 

Equity Ratio, Return 

On Asset, Net Profit 

Margin, Total Asset 

Turnover tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. Dan 

faktor non-akuntansi 

reputasi underwriter 

berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

underpricing, 

sedangkan ICD 

tidak berpengaruh 

terhadap 

underpricing. 

2. Pengaruh 

Informasi 

Keuangan Dan 

Non Keuangan 

Terhadap 

Underpricing Pada 

Perusahaan -

Perusahaan Yang 

Melakukan Initial 

Public Offering 

(IPO) Di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2010 -2014 

 

(Azhari, 2016) 

Variabel 

dependen (Y) : 

underpricing 

 

 Variabel 

independen (X) : 

Current Ratio, 

Total Asset 

Turnover, Debt to 

Equity Ratio, 

reputasi auditor, 

reputasi 

underwriter dan 

jenis industri 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Menunjukkan 

bahwa secara parsial 

Current Ratio, Total 

Asset Turnover, 

Debt to Equity 

Ratio, reputasi 

auditor, dan jenis 

industri tidak 

berpengaruh 

terhadap 

underpricing. 

Sedangkan reputasi 

underwriter 

berpengaruh 

terhadap 

underpricing. 

3. Model 

Underpricing Pada 

Penawaran Umum 

Perdana (IPO) 

Pada Perusahaan 

Go Public (Asrini, 

Variabel 

dependen (Y) : 

underpricing. 

 

Variabel 

independen (X) : 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Menunjukkan 

bahwa reputasi 

underwriter, ukuran 

perusahaan, tujuan 

penggunaan dana 

untuk investasi, 
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2017) reputasi 

underwriter, 

ukuran 

perusahaan, 

tujuan 

penggunaan dana 

untuk investasi, 

Return On 

Equity, Debt to 

Asset Ratio, Cash 

Ratio. 

 

. 

 

Return On Equity, 

Debt to Asset Ratio, 

Cash Ratio secara 

bersama – sama 

(simultan) 

berpengaruh 

terhadap 

underpricing. 

Berdasarkan uji 

parsial variabel 

reputasi underwriter 

dan Debt to Asset 

Ratio berpengaruh 

signifikan negatif 

terhadap 

underpricing, 

sedangkan variabel 

ukuran perusahaan, 

tujuan penggunaan 

dana untuk 

investasi, Return On 

Equity dan Cash 

Ratio tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

4. Pengaruh Variabel 

Keuangan 

Terhadap Initial 

Return dan Kinerja 

Perusahaan 2 

Tahun Setelah IPO 

Pada Perusahaan 

Manufaktur di 

Bursa Efek 

Indonesia 

 

(Masodah dan 

Susilowati, 2004) 

Variabel 

dependen (Y) : 

initial return. 

 

 Variabel 

independen (X) : 

Current Ratio, 

Profit Margin, 

Debt to Asset 

Ratio, Return On 

Asset. 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Menunjukkan 

bahwa tidak ada 

variabel keuangan 

yang berpengaruh 

terhadap initial 

return. 

5. Analisis 

Konsistensi Faktor 

– Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Underpricing 

Saham Sektor 

Keuangan dan 

Variabel 

dependen (Y) : 

underpricing. 

 

Variabel 

independen (X) : 

reputasi 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Secara parsial sektor 

keuangan hanya 

reputasi underwriter 

yang berpengaruh 

signifikan terhadap  

tingkat 

underpricing. 
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Manufaktur (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan Sektor 

Keuangan dan 

Manufaktur Yang 

IPO di BEJ tahun 

1997 – 2002) 

 

(Hendrajaya, 2005) 

underwriter, 

reputasi auditor, 

nilai saham yang 

ditawarkan, umur 

perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan, 

financial 

leverage, PBV. 

 

 

Sedangkan secara 

simultan reputasi 

underwriter, 

reputasi auditor, 

nilai saham yang 

ditawarkan, umur 

perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan, 

financial leverage, 

dan PBV tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

Adapun untuk 

sektor manufaktur 

secara parsial 

menunjukkan bahwa 

reputasi 

underwriter, nilai 

saham yang 

ditawarkan, 

financial leverage, 

dan PBV 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

underpricing, 

sedangkan secara 

simultan 

menunjukkan bahwa 

reputasi 

underwriter, 

reputasi auditor, 

nilai saham yang 

ditawarkan umur 

perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan, 

financial leverage, 

serta PBV 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

tingkat 

underpricing. 

6. Analisis Faktor – Variabel Regresi Menunjukkan 
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Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Underpricing 

Saham Pada 

Penawaran Saham 

Perdana Di Bursa 

Efek Indonesia 

 

(Kristiantari, 2013) 

dependen (Y) : 

underpricing. 

 

Variabel 

independen (X) : 

reputasi 

underwriter, 

reputasi auditor, 

umur perusahaan, 

ukuran 

perusahaan, 

tujuan 

penggunaan dana 

untuk investasi, 

profitabilitas 

perusahaan 

(ROA), financial 

leverage dan 

jenis industri. 

Linier 

Berganda 

bahwa variabel 

reputasi 

underwriter, ukuran 

perusahaan dan 

tujuan penggunaan 

dana untuk investasi 

secara signifikan 

berpengaruh pada 

underpricing 

dengan arah 

koefisien negatif. 

Sedangkan variabel 

reputasi auditor, 

umur perusahaan, 

profitabilitas 

perusahaan (ROA), 

financial leverage 

dan jenis industri 

terbukti tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan pada 

terjadinya 

underpricing. 

7. Analisis Faktor – 

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Underpricing 

Saham Saat IPO Di 

BEI 

 

(Wahyusari, 2013) 

Variabel 

dependen (Y) : 

underpricing. 

 

Variabel 

independen (X) : 

solvabilitas, 

ROA, DER, umur 

perusahaan, dan 

reputasi 

underwriter. 

 

 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Menunjukkan 

bahwa solvabilitas, 

DER, dan umur 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

Sedangkan ROA 

dan reputasi 

underwriter tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

Sementara 

solvabilitas, ROA, 

DER, umur 

perusahaan, dan 

reputasi underwriter 

secara bersama – 

sama berpengaruh 

signifikan terhadap 

underpricing. 

8. Variabel – Variabel Variabel Regresi Menunjukkan 
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Yang 

Mempengaruhi 

Fenomena 

Underpricing Pada 

Penawaran Saham 

Perdana Di BEJ 

Tahun 1994 – 2001 

 

(Yolana dan 

Martani, 2005) 

dependen (Y) : 

underpricing. 

 

Variabel 

independen (X) : 

reputasi penjamin 

emisi, kurs, total 

aktiva, ROE, 

jenis industri. 

Linier 

Berganda 

bahwa kurs, total 

aktiva, ROE, dan 

jenis industri 

berpengaruh  

signifikan terhadap 

underpricing. 

Hanya reputasi 

penjamin emisi 

yang tidak 

berpengaruh 

signifikan. 

Sumber :llDatallsekunder yanglldiolah (2017) 

2.3. Kerangka Pemikiran 

 Informasillkeuangan dan non keuanganllyang terkandung dalam 

prospektus merupakan ketentuan yang harus dimiliki oleh perusahaan go 

public. Dengan adanya informasi dalam prospektus tersebut diharapkan 

akan dapat mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan 

modalnyallpada perusahaan yang akanllgo public, sehingga perusahaan 

sebagai emiten di bursa akan mendapatkan return yang maksimal untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan (Handayani, 2005). 

Informasi keuangan yang digunakan dalamllpenelitian ini yaitu 

CurrentllRatio (CR), Debt tolAsset Ratio (DAR) dan Price to BooklValue 

(PBV). Sedangkan informasi non keuangan yanglldigunakan dalam 

penelitian ini adalah Umur Perusahaan dan Jenis Industri. Informasi 

keuangan dan non keuangan tersebut diperkirakan memiliki pengaruh 

terhadap underpricing.  

Berdasarkan uraianlldi atas, maka penulis menyusun kerangka 

pemikiran sebagai berikut ini : 
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       H2(-)     

H3(+) 

      H4(+)     

     H5(-)       

 

     H6   

Gambarl2.1 KerangkalPemikiran 

 

2.4. Perumusan Hipotesis 

 Menurut Sugiyonoll(2009:96), hipotesisllmerupakan jawaban 

sementara terhadapllrumusan penelitian, dimana rumusanllmasalah 

penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Berdasarkan 

kerangka pemikiran diatas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut ini : 

1) Hubungan Current Ratio (CR) dengan underpricing 

Menurut Kasmir (2013:134), current ratio merupakanlrasio 

untuk mengukurllkemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangkalpendek atau utang yang segera jatuh tempo pada 

saat ditagih keseluruhan. Menurut Ang (1997) dalam Febriani 

(2013:2), semakin tinggi current ratio maka semakinllkecil risiko 

kegagalanllperusahaan dalam memenuhi kewajibanlljangka 

pendeknya, sehingga risiko yang ditanggung pemegang saham 

semakin kecil. 

CR (X1) 

DAR (X2) 

PBV (X3) 

Umur perusahaan (X4) 

Jenis industri (X5) 

Underpricing (Y) 
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Hal tersebutllsesuai dengan signalinglltheory yaitu 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor berupa informasi 

keuangan maka investor akan mengetahui besarnya hutang dan 

kemampuan perusahaan melunasinya dalam jangka pendek. Selain 

itu perubahan kinerjallperusahaan yang tercermin pada rasio 

keuangan mengakibatkan harga saham tidak stabil, sehingga 

keadaan tersebut akan berpengaruh pada keputusan investorlluntuk 

membelillsaham perusahaan.  

Jika CurrentllRatio nya tinggi berarti kinerja perusahaan 

yang tercemin adalah bagus sehingga dapat meningkatkan minat 

investor untuk membeli saham dan permintaan akan pembelian 

saham yang banyak dapat menaikkan harga saham di pasar 

sekunder sehingga jika harga saham di pasar sekunder naik 

dibandingkan dengan harga saham pada saat IPO maka dapat 

meningkatkan terjadinya underpricing. Penelitian yanglldilakukan 

oleh Putra (2017) membuktikan bahwa CurrentllRatio berpengaruh 

signifikanllpositif terhadap underpricing. 

 Berdasarkan uraianlldi atas, maka diajukan hipotesis : 

H1 = CurrentlRatio (CR) berpengaruh positiflsignifikan terhadap 

underpricing. 

2) Hubungan Debtl to Assets Ratiol(DAR) dengan underpricing 

Menurut Kasmir (2013:156), Debtllto Asset Ratioll(DAR) 

merupakan rasiollutang yang digunakan untukllmengukur 
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perbandingan antara totalllutang dengan total aktiva. Dengan kata 

lain,llseberapa besar aktiva perusahaanlldibiayai oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaanllberpengaruh terhadap 

pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi 

artinya pendanaanlldengan utang semakin banyak,llmaka semakin 

sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman 

karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang - 

utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila 

rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. 

Hal tersebut sesuai dengan signalinglltheory yaitu 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor berupa informasi 

keuangan maka investor akan mengetahui besarnya hutang dan 

kemampuan perusahaan melunasinya dalam jangka panjang. Selain 

itu apabila dalam laporan keuangan nilai Debt to AssetllRatio 

(DAR) tinggi maka menunjukkan risiko yang akan ditanggung oleh 

perusahaan juga tinggi sehingga permintaan akan saham 

perusahaan pun akan berkurang. Dengan berkurangnya permintaan 

akan saham dapat menyebabkan harga saham di pasar sekunder 

menurun sehingga menurunkan peluang terjadinya underpricing. 

Penelitian yanglldilakukan oleh Asrini (2017) membuktikan bahwa 

Debt to AssetllRatio (DAR) berpengaruhllsignifikan terhadap 

underpricing. 

Berdasarkan uraianlldi atas, maka diajukan hipotesis : 
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H2 =  Debt to AssetllRatio (DAR) berpengaruh negatifllsignifikan 

terhadap underpricing. 

3) Hubungan Price to Book Value (PBV) dengan underpricing 

Price to Book Value merupakan perbandingan hargallsaham 

terhadap nilaillbukunya yang seringkali dijadikan tolak ukur dalam 

melihat kewajaran harga saham IPO atau peluang terjadinya return 

awal (Hendrajaya, 2005).  

Hal tersebut sesuai dengan signalinglltheory yaitu 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor berupa informasi 

keuangan tentang besarnya nilai buku perusahaan dibandingkan 

denganllharga saham untuk mengetahui besarnya PBV yang 

mencerminkan nilai perusahaan sehingga dapat mempengaruhi 

keputusan investor dalam melakukan investasi.  

JIka nilai PBV tinggi maka mencerminkan nilai 

perusahaannya bagus sehingga minat untuk investor membeli 

saham akan meningkat. Dengan meningkatnya permintaan akan 

pembelian saham di pasar sekunder dapat menaikkan harga saham 

di pasar sekunder sehingga dapat meningkatkan terjadinya 

underpricing. Dalam penelitian Hendrajaya (2005), membuktikan 

bahwa Price to Book Value (PBV) berpengaruhlsignifikan terhadap 

underpricing.  

 Berdasarkan uraian dillatas, maka diajukan hipotesis : 
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H3 =  Price to BookllValue (PBV) berpengaruh positifllsignifikan 

terhadap underpricing. 

4) Hubungan umur perusahaan dengan underpricing 

Umurllperusahaan menunjukkan seberapa lama perusahaan 

tersebut mampu bertahan menghadapi persaingan bisnis dan 

kemampuan mengambil kesempatan dalam perekonomian. 

Menurut Handayani (2008:8), perusahaan dengan umur yang lebih 

lama kemungkinan akan menyediakan publikasi informasi lebih 

banyak dibandingkan dengan yang baru berdiri. Denganlldemikian 

akan mengurangi adanya asimetrillinformasi dan memperkecil 

ketidakpastian pasarlldan pada akhirnya akanllmempengaruhi 

underpricing (How et al., 1995 dalam Kristiantari, 2013).  

Hal tersebut sesuai dengan signalinglltheory yaitu 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor berupa informasi 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menjaga eksistensinya 

sehingga menarik investor untuk dapat berinvestasi pada 

perusahaan. Dengan banyaknya informasi yang dimiliki 

perusahaan karena kemampuannya dalam menjaga eksistensi dapat 

menarik investor dalam membeli saham sehingga jika permintaan 

akan saham meningkat mampu meningkatkan harga saham di pasar 

sekunder sehingga meningkatkan terjadinya underpricing. 

Penelitianllyang dilakukan oleh Wahyusari (2013) membuktikan 
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bahwa umurllperusahaan berpengaruhllsignifikan positif terhadap 

underpricing. 

 Berdasarkan uraianlldi atas, maka diajukan hipotesis : 

H4 =  Umurllperusahaan berpengaruh positifllsignifikan terhadap 

underpricing. 

5) Hubungan jenisllindustri denganllunderpricing 

Jenis industri digunakan sebagailvariabel independen untuk 

melihat apakahllunderpricing terjadi pada hampir semualljenis 

industri yang IPO atau hanya pada jenisllindustri tertentu saja. 

Variabel jenisllindustri mungkin saja memiliki pengaruh terhadap 

underpricing karenalltiap industri memiliki risiko dan tingkat 

ketidakpastian berbeda sehingga dapat mempengaruhi investor 

dalamllmengambil keputusan berinvestasi.  

Risiko untuk setiapllsektor industri berbeda karena adanya 

perbedaanllkarakteristik. Perbedaan risiko ini menyebabkan tingkat 

keuntunganyang diharapkan olehllinvestor untuk setiap sektor juga 

berbeda. Sehingga tingkatllunderpricing saham perdana untuk tiap 

sektor industri mungkinllakan berbeda. Jenis industri yang berisiko 

tinggillbiasanya akan memberillkompensasi yang besar atas 

keberanianlldan ekspektasi investor untukllberinvestasi (higher 

return higher risk) (Yolana danllMartani, 2005).  

Hal tersebutllsesuai dengan signalinglltheory yaitu 

perusahaan memberikan sinyal kepada investor berupa melalui 
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informasi yang diberikan perusahaan pada saat IPO yang 

dituangkan dalam prospektus mengenai risiko usaha sehingga jika 

perusahaan memiliki risiko yang tinggi maka minat investor untuk 

membeli saham pun akan berkurang. Dengan berkurangnya 

permintaan akan pembelian saham dapat menurunkan harga saham 

di pasar sekunder sehingga hal ini dapat mempengaruhi peluang 

terjadinya underpricing. Penelitianllyang dilakukan olehllYolana 

dan Martani (2005) membuktikan bahwa jenis industri 

berpengaruh signifikanllnegatif terhadap underpricing. 

Berdasarkan uraianlldi atas, maka diajukan hipotesis : 

H5 =  Jenis industri berpengaruhllnegatif signifikan terhadap 

underpricing. 

6) Hubungan CurrentlRatio (CR),  Debt to AssetlRatio (DAR), Price 

to Book Value (PBV), Umur Perusahaan, JenisllIndustri dengan 

underpricing. 

Jika nilai CurrentllRatio (CR) meningkat maka minat 

investor untuk membeli saham meningkat. Dengan permintaan 

saham yang tinggi akan menaikkan harga saham sehingga 

meningkatkan underpricing. Jika nilai Debt to AssetllRatio (DAR) 

meningkat maka minat investor untuk membeli saham menurun. 

Dengan permintaan saham yang rendah akan menurunkan harga 

saham sehingga menurunkan underpricing.  
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Jika Price to BookllValue (PBV) meningkat maka minat 

investor untuk membeli saham meningkat. Dengan permintaan 

saham yang tinggi akan menaikkan harga saham sehingga 

meningkatkan underpricing. Jika umur perusahaan bertambah 

umur maka minat investor untuk membeli saham meningkat. 

Dengan permintaan saham yang tinggi akan menaikkan harga 

saham sehingga meningkatkan underpricing. Jika jenis industri 

perusahaan yang melakukan IPO memiliki risiko yang tinggi maka 

minat investor untuk membeli saham menurun. Dengan permintaan 

saham yang rendah akan menurunkan harga saham sehingga 

menurunkan underpricing.  

Sehingga jika CurrentllRatio (CR),  Debt to AssetllRatio 

(DAR), Price to BookllValue (PBV), Umur Perusahaan, Jenis 

Industri secara bersama – sama maka dapat berpengaruh terhadap 

underpricing. Berdasarkan uraian hubungan variabel - variabel 

yang di uraikan di atas, maka diajukan hipotesis : 

H6 =  CurrentllRatio (CR),  Debt to AssetllRatio (DAR), Price to 

BookllValue (PBV), Umur Perusahaan, Jenis Industri secara 

bersama – sama berpengaruh terhadap underpricing. 
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