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ABSTRAKSI 

 

Pendanaan operasional perusahaan dapat dilakukan dengan pendanaan secara eksternal, 
yaitu melalui penawaran saham perdana (IPO). Dalam melakukan IPO sering terjadi fenomena 
underpricing. Underpricing merupakan harga saham pada penawaran perdana di pasar primer 
cenderung lebih rendah dibandingkan pada penjualan di pasar sekunder yang terjadi setelah pasar 
perdana berakhir. Terjadinya underpricing menyebabkan adanya positif initial return yang 
didapat dari : (aftermarket price – offer price)*100%/offer price. Dalam penelitian ini dijelaskan 
beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya underpricing, yaitu adanya informasi asimetri 
berkaitan dengan reputasi underwriter, volatilitas return perusahaan, ukuran perusahaan serta 
umur perusahaan. Selain itu juga faktor likuiditas juga mempengaruhi terjadinya underpricing, 
yaitu dengan melihat likuiditas setelah pasar penutupan yang diwakili dengan variabel turn over, 
price impact dan frekuensi perdagangan saham. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan untuk mengetahui terjadinya underpricing 
penawaran perdana pada perusahaan di Bursa Efek Indonesia, pengaruh after-market liquidity 
terhadap underpricing di Bursa Efek Indonesia, dan pengaruh informasi asimetri terhadap tingkat 
penawaran saham perdana. Obyek penlitian ini adalah semua sektor perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2003 – 2007, yaitu diperoleh sebanyak 49 
perusahaan. Metode analisis berganda digunakan untuk pengujian hipotesis, yang disertai dengan 
menggunakan pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji 
heteroskedasitas dimana jika gejala ketiga tidak ada pada model regresi yang dihasilkan, maka 
model tersebut layak dan dapat digunakan. Sedangkan uji hipotesis yang digunakan adalah one-
sample t test, yaitu untuk menguji adanya return positif pada hari pertama perdagangan di pasar 
sekunder, uji regresi berganda untuk menguji hipotesis kedua yaitu untuk menguji pengaruh 
hipotesis after-market liquidity dan hipotesis informasi asimetri terhadap terjadinya underpricing 
dan uji simultan (uji f) yaitu untuk mengetahui apakah bersama-sama variabel terkait dengan 
menggunkan tingkat signifikansi 5% secara dua arah. 

Hasil penelitian terhadap pengujian one sample t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat 
rata-rata return positif pada hari pertama perdagangan saham di pasar sekunder, dan hasil 
pengujian regresi dapat disimpulkan bahwa hipotesis after-market liquidity hanya variabel 
frekuensi yang berpengaruh terhadap terjadinya underpricing yaitu dapat dilihat dari tingkat 
signifikansi 0.029 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Artinya frekuensi 
perdagangan saham menunjujjan tingkat likuiditas saham tersebut. Semakin likuid suatu saham 
semakin mudah saham tersebut diperjualbelikan.  Maka dalam berinvestasi sebaiknya investor 
juga harus memperhatikan tingkat likuiditas saham yang akan dibeli.  
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