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ABSTRAK

Jenisa, 2013 ; Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing pada
perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia Periode 2002-2011.
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mrmpengaruhi
underpricing yang terjadi pada perusahaan yang melakukan penawaran umum
saham perdana (IPO) di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2002-2011. Faktor
tersebut meliputi skala perusahaan, persentase kepemilikan saham lama, financial
leverage, profitabilitas perusahaan dan pengungkapan modal intelektual. Sampel
yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang mengalami
underpricing saat IPO. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode
purposive sampling untuk menentukan sampel penelitian dan diperoleh 32
perusahaan yang digunakan sebagai sampel. Model regresi berganda dan statistik
deskriptif digunakan untuk analisis data. Hasil Penelitian menunjukan bahwa
skala perusahaan, kepemilikan saham lama, financial leverage, profitabilitas
perusahaan dan pengungkapan modal intelektual secara bersama-sama
berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Namun, secara individu variabel yang
berpengaruh terhadap tingkat underpricing hanya skala perusahaan dan
pengungkapan modal intelektual. Nilai koefisien determinasi (R2) menunjukan
angka 0,364 yang mengindikasikan model tersebut mampu menjelaskan pengaruh
variabel independen terhadap variabe dependen sebesar 36,4%.

Kata Kunci: skala perusahaan, persentase kepemilikan saham lama, financial
leverage, profitabilitas perusahaan, pengungkapan modal intelektual dan
underpricing.
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ABSTRACT

Jenisa, 2013 ; The Influence Factors Underpricing On Initial Public
Offering (IPO)Company in Indonesia Stock Exchange Period 2002-2011. Thesis.
Department of Accounting Faculty of Economics, State University of Jakarta.

The aim of this research is to examine the factors that affect underpricing
on companies applying initial public offering (IPO) in Indonesia Stock Exchange
(IDX) during year 2002-2011. The factors is scale of company, percentage of old
ownership, financial leverage, profitability and intellectual capital disclosure.
Sample used in this research is an experienced company at underpricing IPO.
Data collection techniques used purposive sampling method to determining the
number of sample used and acquired 32 companies were used as samples.
Regression model and descriptive statistics used for data analysis.
The results show that the scale of the company, the old ownership, financial
leverage, profitability and disclosure of intellectual capital together affect the
level of underpricing. However, individual variables that affect the level of
underpricing only scale of company and disclosure of intellectual capital. The
coefficient of determination (R2) shows the number 0.364 which indicates the
model is able to explain the influence of independent variables on the dependent
Variable at 36.4%.

Keywords: scale of company, percentage old ownership, financial leverage,
profitability and disclosure of intellectual and underpricing.
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