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ABSTRAK 

 Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh variabel profitabilitas, 

financial leverage, ukuran perusahaan, dan reputasi underwriter terhadap tingkat 

underpricing. Profitabilitas diukur dengan menggunakan Return on Asset (ROA), 

financial leverage diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER), 

ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset, dan 

reputasi underwriter merupakan variabel dummy, yang terdiri dari Top Ten 

Underwriter dan Non Top Ten Underwriter. Variabel dependen, tingkat 

underpricing, diukur dengan menggunakan perhitungan Initial Return. 

 Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling dan sampel penelitian ini adalah 98 perusahaan yang mengalami harga 

sahamnya underpricing pada saat melakukan Initial Public Offering (IPO) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Analisis penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan menggunakan software 

SPSS 23.  

Hasil penelitian ini menunjkan bahwa profitabilitas dan financial leverage 

memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing, sementara ukuran 

perusahaan dan reputasi underwriter tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

Kata Kunci: Tingkat Underpricing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Reputasi 

Underwriter 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Sarita Amalina, Ak.-IBS, 2016



 
 

xviii 
 

ABSTRACT 

 The purpose of this research is to analyze the effect of profitability, 

financial leverage, firm size, and underwriter reputation to the level of 

underpricing. Profitability measured by Return on Asset (ROA), financial 

leverage measured by Debt to Equity Ratio (DER), firms size measure by the 

natural logarithm of total assets, and Underwriter Reputation is a dummy 

variable that consist of Top Ten Underwriter and Non Top Ten Underwriter. 

Dependent variable, the level of underpricing, measured by the calculation of 

Initial Return. 

 The sampling selection used by purposive sampling method and the 

sample of this research are 98 companies which their stock price was underpriced 

during Initial Public Offering (IPO) in Indonesia Stock Exchange in 2010-2015. 

This research analyzes performed using multiple linear regression and using 

software SPSS 23.  

The results show that profitability and financial leverage negatively 

affected the level of underpricing while firm size and underwriter reputation do 

not affected the level of underpricing. 

 

Keyword: The level of Underpricing, Profitability, Fiancial Leverage, Firms Size, 

Underwriter Reputation 
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1                                      Indonesia Banking School 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan permodalan perusahaan akan meningkat seiring dengan 

pertumbuhan perusahaan, oleh karena itu perusahaan membutuhkan tambahan 

dana dalam rangka melakukan pengembangan perusahaan. Menurut Eka 

Retnowati (2013), perusahaan memiliki berbagai macam alternatif pendanaan, 

yang berasal baik dari internal perusahaan, yaitu dengan cara menghimpun 

dana internal (laba ditahan) ataupun dengan akumulasi penyusutan aktiva 

tetap, maupun dari eksternal perusahaan, yang antara lain dengan mengajukan 

kredit kepada bank, menerbitkan surat hutang (obligasi), dan menerbitkan 

saham (go public). Mengingat tajamnya kompetisi dan semakin luasnya skala 

persaingan yang di dukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi, go 

public merupakan jalan terbaik untuk mempertahankan kelangsungan 

perusahaan bahkan meningkatkan skala perusahaan untuk dapat menang 

dalam persaingan (Venti Eka, 2014). 

Dalam proses go public, sebelum diperdagangkan di pasar sekunder, 

saham terlebih dahulu dijual di pasar primer atau sering disebut pasar perdana. 

Penawaran saham secara perdana ke publik melalui pasar perdana ini dikenal 

dengan istilah Initial Public Offering (IPO) (Mohamad Adam, Samadi, dan 

Anisa, 2015). Menurut Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam web resminya, 
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tahapan Initial Public Offering (IPO) antara lain: (1) Tahap persiapan, dimana 

tahapan ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan proses go public. (2) Tahap pengajuan pernyataan 

pendaftaran, dalam tahap ini calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen 

pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (3) Tahap penawaran 

saham, tahap utama dimana calon perusahaan tercatat menawarkan sahamnya 

kepada masyarakat (investor). (4) Tahap Pencatatan Saham di BEI, di tahap 

ini saham telah selesai diperjualkan di saham perdana dan selanjutnya saham 

dicatat dan diperdagangkan di BEI. 

Sebelum perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO), 

perusahaan harus telah menentukan harga saham perdana yang akan mereka 

jual ke publik. Harga saham ditentukan oleh emiten (perusahaan penerbit) dan 

underwriter (penjamin emisi) yang telah sepakat mengenai harga saham yang 

akan ditawarkan pada saat penawaran perdana, sedangkan harga saham pada 

pasar sekunder ditentukan oleh penawaran dan permintaan yang terjadi di 

pasar (Ayu Wahyusari, 2013). Kerja sama dalam penentuan harga saham 

perdana antara emiten dan underwriter ini disebabkan karena kebanyakan dari 

emiten mempunyai sedikit atau bahkan tidak ada pengalaman terhadap 

penetapan harga ini (Basana, 2003 dalam Ayu Wahyusari, 2013).  

Penentuan harga saham yang akan ditawarkan pada saat IPO Initial 

Public Offering (IPO) merupakan faktor penting baik bagi emiten maupun 

underwriter karena berkaitan dengan jumlah dana yang akan diperoleh emiten 

dan risiko yang akan ditanggung oleh underwriter. Jumlah dana yang diterima  
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emiten adalah perkalian antara jumlah saham yang ditawarkan dengan harga 

per saham, sehingga semakin tinggi harga per saham maka dana yang diterima 

akan semakin besar. Hal ini mengakibatkan emiten seringkali menentukan 

harga saham yang dijual pada pasar perdana dengan membuka penawaran 

harga yang tinggi, karena menginginkan pemasukan dana semaksimal 

mungkin. Sedangkan underwriter, sebagai penjamin emisi, berusaha untuk 

meminimalkan risiko agar tidak mengalami kerugian akibat tidak terjualnya 

saham-saham yang ditawarkan. 

Perbedaan kepentingan dan adanya asimetri informasi antara emiten 

dan underwriter ini seringkali merupakan alasan utama terjadinya fenomena 

underpricing dan overpricing. Underpricing terjadi apabila harga saham pada 

pasar perdana (Initial Public Offering (IPO)) lebih rendah dibandingkan 

dengan harga saham pada pasar sekunder pada hari pertama, maka akan terjadi 

fenomena harga rendah di penawaran perdana. Sedangkan overpricing terjadi 

apabila harga saat Initial Public Offering (IPO) lebih tinggi dibandingkan 

dengan harga saham pada pasar sekunder pada hari pertama (Hanafi, 2004 

dalam I Dewa Ayu, 2013). 

Fenomena underpricing umum terjadi di berbagai negara, Indonesia 

adalah salah satunya. Setiap tahun hampir semua perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering (IPO) di Indonesia mengalami underpricing (Ayu 

Wahyusari, 2013). Underpricing bisa menjadi pisau bermata dua bagi 

perusahaan, di satu sisi saham yang underpriced dapat menarik para investor 

untuk membeli saham perdana perusahaan tersebut dikarnakan harga yang 
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ditawarkan murah akan tetapi di sisi lain perusahaan tidak bisa mendapatkan 

dana seperti yang diharapkan sebelumnya (Yolana dan Martani, 2005). 

Salah satu fenomena underpricing yang menjadi perbincangan 

berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat adalah pada saat PT. 

Krakatau Steel melakukan Initial Public Offering (IPO). PT. Krakatau Steel 

dikenal sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki 

performa cukup baik sehingga pada saat Initial Public Offering (IPO) 

diharapkan dapat memberikan profit yang besar bagi kemajuan 

perusahaannya. Akan tetapi, faktanya pada saat Initial Public Offering (IPO) 

tanggal 10 November 2010, PT. Krakatau Steel mengalami underpricing, 

dimana harga saat Initial Public Offering (IPO) Rp. 850,00, sementara harga 

saat closing-nya Rp. 1.270,00. Satu pembelajaran berharga dari kasus Initial 

Public Offering Krakatau Steel ini adalah masih adanya perbedaan 

kepentingan antara pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Dalam hal Krakatau 

Steel ini pemerintah merupakan salah satunya, dimana bargaining power 

pemerintah dalam penetapan harga saham perdanana Krakatau Steel tampak 

lemah dan terkesan mengutamakan kepentingan investor asing dibandingkan 

kepentingan Krakatau Steel sebagai korporasi yang membutuhkan dana. 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing 

pada saat Initial Public Offering (IPO) telah banyak dilakukan sebelumnya 

namun hasil yang didapatkan dari tiap-tiap peneliti dengan variabel-variabel 

yang sama menunjukan hasil yang berbeda-beda. Salah satu faktor yang cukup 

banyak diteliti adalah profitabilitas perusahaan. Penelitian yang dilakukan 
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oleh Eka Retnowati (2013), Shoviyah Nur Aini (2013), I Dewa Ayu (2013), 

dan Mohamad Adam, dkk (2015) menunjukan bahwa profitabilitas yang 

diproksikan dengan Return on Assets (ROA) ataupun Return on Equity (ROE) 

tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini dikarenakan 

investor telah menduga bahwa laporan keuangan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) telah di mark up untuk menunjukan kinerja yang lebih 

baik, sehingga investor cenderung tidak memperhatikan profitabilitas 

perusahaan di periode perusahaan saat akan melakukan go public. Hal ini 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolana dan Martani 

(2005) dan Gerianta (2008) yang menunjukkan adanya pengaruh antara 

profitabilitas dan tingkat underpricing. Penelitian ini meggunakan return on 

asset untuk menghitung rasio profitabilitas. Walsh (2003) mengatakan bahwa 

return on total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas karena dianggap 

paling menggambarkan profitabilitas perusahaan. 

Faktor lainnya adalah tingkat financial leverage perusahaan yang 

seringkali diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER). Hasil peneltian 

yang dilakukan oleh Eka Retnowati (2013), Shoviyah Nur Aini (2013), dan I 

Dewa Ayu (2013) menunjukan bahwa sama halnya seperti profitabilitas, 

financial leverage juga tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Tidak berpengaruhnya financial leverage terhadap underpricing disebabkan 

karena investor lebih melihat ke faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat 

mempengaruhi seperti krisis global 2008 yang menyebabkan nilai tukar rupiah 

terhadap US Dollar melambung tinggi (Shoviyah, 2013). Sementara hasil  
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yang berbeda terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Wahyusari 

(2013) dan Mohamad Adam, dkk (2015) yang dimana hasil penelitiannya 

menunjukan bahwa financial leverage memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Penelitian ini menggunakan debt to equity ratio sebagai proksi 

untuk mengukur financial leverage.  Alasan penggunaan debt to equity ratio 

adalah karena debt to equity ratio lebih menunjukan hubungan antara total 

utang perusahaan dengan besarnya pendanaan yang dibiayai oleh ekuitas 

pemegang saham (Shoviyah, 2013). 

Faktor selanjutnya adalah ukuran perusahaan. Hasil peneltian yang 

dilakukan oleh Yolana dan Martani (2005), Ruhani dan Zamri (2010), Eka 

Retnowati (2013), dan I Dewa Ayu (2013) menunjukan bahwa besar kecilnya 

ukuran perusahaan yang dalam penelitian mereka dilihat dari total aset 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada Initial Public Offering (IPO). 

Perusahaan besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada 

perusahaan kecil. Karena lebih dikenal maka informasi mengenai perusahaan 

besar lebih banyak dan lebih mudah diperoleh investor dibandingkan 

perusahaan kecil. Hal ini akan mengurangi asimetri informasi pada perusahaan 

yang besar sehingga akan mengurangi tingkat underpricing daripada 

perusahaan kecil karena penyebaran informasi perusahaan kecil belum begitu 

banyak (I Dewa Ayu, 2013). Hasil lainnya diperoleh dari penelitian Shoviyah 

Nur Aini (2013) yang menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh antara 

ukuran perusahaan dengan tingkat underpricing. 
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Reputasi underwriter juga merupakan salah satu faktor yang seringkali 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing, dimana dapat kita lihat bahwa 

underwriter merupakan salah satu pihak yang ikut menentukan harga saham 

perdana. Underwriter yang bereputasi tinggi lebih berani memberikan harga 

yang tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya, sehingga 

tingkat underpricing rendah. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Gerianta (2008) dan I Dewa Ayu (2013) menunjukan bahwa 

reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hasil ini 

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yolana dan 

Martani (2005), Shoviyah Nur Aini (2013), serta Ayu Wahyusari (2013). 

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian yang dilakukan 

oleh Lalilatur Rosyidah dan Ulil Hartono yang dilakukan pada tahun 2015 

dengan judul “Firm Characteristics, Underwriter Reputation, Auditor 

Reputation, and Underpricing”. Faktor pertama yang membedakan penelitian 

ini dengan penelitian yang dilakukan Lalilatur Rosyidah dan Ulil Hartono 

(2015) terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian ini periode 

pengamatan dilakukan pada tahun 2010-2015, sementara penelitian Lalilatur 

Rosyidah dan Ulil Hartono pada tahun 2011-2013. Faktor kedua terletak pada 

variabel independen dari penelitian, dimana pada penelitian Lalilatur 

Rosyidah dan Ulil Hartono (2015) variabel independennya antara lain ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, serta reputasi 

underwriter, sementara pada penelitian ini adalah profitabilitas (return on  
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asset), financial leverage (debt to equity ratio), ukuran perusahaan, dan 

reputasi underwriter. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin meneliti kembali tentang 

pengaruh antara profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, serta 

reputasi underwriter dengan tingkat underpricing saat Initial Public Offering 

(IPO). Alasan penulis yaitu untuk lebih meyakinkan kembali apakah benar ada 

atau tidaknya pengaruh profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, 

serta reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing. Sehubungan dengan 

hal tersebut, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Profitabilitas, Financial Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi 

Underwriter terhadap Tingkat Underpricing Pada Saat Initial Public 

Offering (IPO)  di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015”. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi peristiwa atau fakta 

sebagai variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) dan penyelidikan 

terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi (variabel independen). 

Penelitian tergolong ke dalam hyphotesis testing yang menjelaskan hubungan 

antara variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 

ruang lingkup sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono 

(2015) menunjukan bahwa firm characteristics yang di proksikan dengan 

ukuran perusahaan, umur perusahaan dan profitabilitas tidak memiliki 

pengaruh terhadap tingkat underpricing yang di proksikan dengan 
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perhitungan initial return. Hasil yang sama juga didapat pada variabel 

reputasi underwriter, penelitian Lailatur  Rosyidah dan Ulil Hartono 

membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara reputasi underwriter dan 

tingkat underpricing. Sedangkan untuk reputasi auditor terbukti memiliki 

pengaruh yang negatif signifikan terhadap tingkat underpricing. 

2. Variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini adalah: 

a. Tingkat underpricing yang diproksikan dengan perhitungan initial 

return. 

Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini adalah: 

a. Profitabilitas yang diproksikan dengan perhitungan Return on Asset 

(ROA) 

b. Financial leverage yang diproksikan dengan perhitungan Debt to 

Equity Ratio (DER) 

c. Ukuran perusahaan yang di proksikan dengan total aset 

d. Reputasi Underwriter yang di proksikan dengan variabel dummy, nilai 

1 untuk underwriter yang masuk kedalam top ten dan nilai 0 untuk 

yang tidak. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu penulis ingin meniliti 

apakah pengaruh dari profitabilitas perusahaan, financial leverage, ukuran 

perusahaan, dan reputasi underwriter terhadap tingkat terjadinya underpricing 

pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2010-2015 yang dijadikan objek dari penelitian ini.  
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Yolana dan Martani (2005) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat underpricing, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Shoviyah Nur Aini (2013), Eka Retnowati, I 

Dewa Ayu (2013), Ayu Wahyusari (2013), Mohamad Adam, Samadi W 

Bakar, dan Anisa Minarni (2015), serta Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono 

(2015) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara profitabilitas dan 

tingkat underpricing. Ayu Wahyusari (2013) berhasil membuktikan bahwa 

ada pengaruh positif signifikan antara financial leverage yang diproksikan 

oleh Debt to Equity Ratio (DER) dan tingkat underpricing. Hasil yang 

berlawanan diperoleh dalam penelitian Shoviyah Nur Aini (2013), Eka 

Retnowati (2013), Irawati dan Rendi (2013, serta I Dewa Ayu (2013). 

 Ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap tingkat underpricing menurut penelitian Yolana dan Martani (2005), 

Eka Retnowati (2013), dan I Dewa Ayu (2013). Sedangkan penelitian Ruhani 

Ali dan Zamri Ahmad (2010), Shoviyah Nur Aini (2013), Tety Anggita Safitri 

(2013), dan Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono (2015) menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Tety 

Anggita Safitri (2013), Irawati dan Rendi (2013), serta I Dewa Ayu (2013) 

menyatakan bahwa reputasi underwriter berpengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat underpricing. Sementara Yolana dan Martani (2005), 

Shoviyah Nur Aini (2013), Ayu Wahyusari (2013), dan Lailatur Rosyidah dan 

Ulil Hartono (2015) menyatakan bahwa reputasi underwriter tidak 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 
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Penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas, rasio leverage, ukuran 

perusahaan, dan reputasi underwriter sebagai variabel independen (bebas) 

terhadap pengaruhnya pada tingkat underpricing sebagai variabel dependen 

(terikat). Rasio profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

Return on Asset (ROA), sedangkan rasio leverage diukur dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Variabel ukuran perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan menghitung logaritma natural total aset 

perusahaan, dan variabel reputasi underwriter diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, nilai 1 untuk underwriter yang masuk ke dalam top ten dan 

nlai 0 untuk yang tidak. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah 

yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-

2015? 

2. Apakah financial leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

pada Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2015? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

pada Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2015? 
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4. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat underpricing 

pada Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2010-2015? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penulis dapat memberikan 

pemahaman yang terarah dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Agar 

pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah, 

maka penulis membatasi permasalahan pada: 

1. Perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode tahun 2010-2015.  

2. Perusahaan yang harga sahamnya mengalami underpricing. 

3. Perusahaan yang bukan berasal dari sektor perbankan. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa laporan keuangan yang dimiliki sektor perbankan 

memiliki struktur yang berbeda dengan laporan keuangan milik sektor 

lain. 

4. Variabel yang diuji dalam penelitian ini dibatasi hanya pada profitabilitas, 

financial leverage, ukuran perusahaan, serta reputasi underwriter. 

1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji, menganalisis serta menyimpulkan pengaruh antara 

profitabilitas dengan tingkat underpricing pada Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 
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2. Untuk menguji, menganalisis serta menyimpulkan pengaruh antara 

financial leverage dengan tingkat underpricing pada Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 

3. Untuk menguji, menganalisis serta menyimpulkan pengaruh antara ukuran 

perusahaan dengan tingkat underpricing pada Initial Public Offering (IPO) 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 

4. Untuk menguji, menganalisis serta menyimpulkan pengaruh antara 

reputasi underwriter dengan tingkat underpricing pada Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 

1.7 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak, antara lain : 

I. Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam 

aplikasi ilmu dan mendapat gambaran secara umum tentang 

bagaimana praktik Initial Public Offering (IPO) serta bagaimana 

pengaruh profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, dan 

reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing. 

II. Akademisi 

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang tingkat 

underpricing pada saat Initial Public Offering (IPO). Selain itu 

dapat membuktikan secara empiris bahwa profitabilitas, financial 

leverage, ukuran perusahaan, dan reputasi underwriter memiliki  
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pengaruh pada tingkat underpricing. Penulisan penelitian ini juga 

ditujukan sebagai pelengkap atas penelitian-penelitian yang ada 

sebelumnya. 

III. Investor 

Penelitian ini dapat membantu investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Dengan adanya peneltian ini, investor dapat 

menentukan pada perusahaan apa investor akan menanamkan 

modalnya. 

1.8 Sistematika Penulisan 

Penulisan penelitian ini secara garis besar terdiri dari lima bab dimana 

antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Uraian 

sistematika penulisan penilitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang berhubungan dengan underpricing yang 

terjadi pada saat Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian terdahulu, serta hipotesis 

yang dirumuskan untuk penelitian ini. 
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 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan populasi dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian, metode pengumpulan data, identifikasi dan pengukuran 

variabel, serta model penelitian yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil penelitian sampel, pengujian sampel dengan 

pembahasan berdasarkan data yang telah diperoleh untuk menetahui 

pengaruh dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

terhadap underpricing. 

BAB V PENUTUP 

Merupakan bab terakhir dan penutup dari penelitian ini. Dalam bab ini 

akan disampaikan pula kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi pihak-

pihak yang terkait mengenai permasalahan tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Signaling Theory 

Menurut signaling theory, perusahaan mengharapkan manajer 

untuk meningkatkan pertumbuhan yang tinggi di masa depan, maka mereka 

akan mencoba untuk memberi sinyal  kepada investor melalui akun 

(Godfrey, 2010). Berdasarkan signaling theory dalam (Godfrey, 2010) 

manajer menggunakan akun-akun yang terdapat dalam laporan keuangan 

untuk memberikan sinyal yang dapat digunakan untuk membangun 

ekspektasi dan intensi yang berorientasikan pada masa yang akan datang. 

Sinyal yang diberikan dapat berupa good news maupun bad news. Sinyal 

good news dapat berupa kinerja perusahaan yang mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun, sedangkan bad news dapat berupa kinerja yang semakin 

mengalami penurunan dari tahun ke tahun.  

Signaling theory menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki 

reputasi baik akan dengan sengaja memberikan sinyal kepada pasar dengan 

harapan pasar akan dapat membedakan perusahaan yang bereputasi baik dan 

dan buruk. Venti Eka (2014) mengatakan bahwa perusahaan dengan tingkat 

ekspektasi keuntungan yang baik akan berusaha menunjukan kualitas 

perusahaannya dengan melakukan underpricing. Underpricing pada 
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perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 

merupakan sinyal baik akan kualitas dari perusahaan kepada investor. Hal 

ini dikarenakan tidak semua perusahaan berani dalam mengambil risiko atas 

kerugian selama proses Initial Public Offering (IPO) sekaligus mampu 

mengembalikan kerugian yang dialami saat proses Initial Public Offering 

(IPO)  (Venti Eka, 2014). 

2.1.2 Efficient Market Hypothesis  

Istilah tentang pasar yang efisien memang bisa diartikan secara 

berbeda-beda dan untuk tujuan yang berbeda pula. Untuk bidang keuangan, 

konsep pasar yang efisien lebih ditekankan pada aspek informasi. Tandelilin 

(2010) menyatakan bahwa pasar yang efisien adalah pasar dimana harga 

semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 

yang tersedia. Dalam hal ini informasi yang tersedia dapat meliputi 

informasi di masa lalu (sebagai contoh laba perusahaan tahun lalu), maupun 

informasi saat ini (sebagai contoh rencana kenaikan dividen tahun ini), serta 

informasi yang bersifat sebagai opini rasional yang beredar di pasar yang 

dapat mempengaruhi perubahan harga.  

Fama (1970) dalam Tandelilin (2010) mengklasifikasikan bentuk 

pasar yang efisien ke dalam tiga Efficient Markert Hypothesis (EMH), 

sebagai berikut: 

1. Efisien dalam Bentuk Lemah (Weak Form) 

Pasar efisien dalam bentuk ini berarti bahwa semua informasi di masa 

lalu (historis) akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. 
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Oleh karena itu, informasi historis tersebut tidak dapat digunakan 

untuk memprediksi perubahan harga di masa yang akan datang, karena 

sudah tercermin pada harga saat ini. 

2. Efisien dalam Bentuk Setengah Kuat (Semi Strong) 

Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat memiliki arti bahwa harga 

pasar saham yang terbentuk sekarang telah mencerminkan informasi 

historis ditambah dengan semua informasi yang di publikasikan di 

pasar. Suatu pasar dinyatakan efisien setengah kuat bila informasi 

terserap atau direspons dengan cepat oleh pasar (dalam satu hingga dua 

spot waktu atau hari di seputar pengumuman). 

3. Efisien dalam Bentuk Kuat (Strong Form) 

Pasar efisien dalam bentuk kuat berarti harga pasar saham yang 

terbentuk sekarang mencerminkan informasi historis ditambah dengan 

semua informasi yang dipublikasikan dan ditambah dengan informasi 

yang tidak dipublikasikan. Pada pasar efisien bentuk kuat tidak akan 

ada seorang investor pun yang bisa memperoleh return tak normal. 

Berdasarkan data yang bersumber dari www.e-bursa.com, pada 

saat Initial Public Offering (IPO) umumnya harga saham perusahaan 

memberikan return yang positif bagi investor. Hal ini disebabkan oleh 

terjadinya underpricing pada saham–saham perdana yang diterbitkan oleh 

emiten. Konsisten dengan efficient market hypothesis, informasi tentang 

harga saham perdana yang undepriced di respons dengan cepat oleh investor 

dengan melakukan pembelian terhadap saham tersebut, sehingga pada 
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akhirnya investor tersebut mendapatkan positif return dari saham yang 

mereka beli. Hal ini menunjukan bahwa underpricing terjadi pada kondisi 

pasar yang efisien semi strong, yang berarti harga saham yang underpriced 

mencerminkan informasi, baik informasi historis maupun informasi yang 

dipublikasikan. 

2.1.3 Pasar Modal 

Sama halnya dengan pasar secara umum, pasar modal juga 

merupakan tempat bertemu antara pembeli dan penjual dengan risiko untung 

dan rugi. Pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara 

memperjualbelikan sekuritas. Dengan demikian, pasar modal juga bisa 

diartikan sebagai pasar yang memperjualbelikan sekuritas yang umumnya 

memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi 

(Tandelilin, 2010). 

Pasar modal menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

di definisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum 

dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar 

modal dapat juga berfungsi sebagai lembaga perantara (intermediaries). 

Fungsi ini menunjukan peran penting pasar modal dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang 

membutuhkan dana. Disamping itu, pasar modal dapat mendorong 

terciptanya alokasi dana yang efisien, karena dengan adanya pasar modal 
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maka pihak yang kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif 

investasi yang memberikan return yang paling optimal (Tandelilin, 2010). 

2.1.4 Saham 

Menurut www.idx.co.id, saham (stock) merupakan salah satu 

instrumen pasar keuangan yang paling popular. Menerbitkan saham 

merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk 

pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrument 

investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu 

memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan 

sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam 

suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal 

tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, 

klaim atas asset perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

Menurut Tandelilin (2010), saham terbagi menjadi dua jenis, antara 

lain: 

1. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa (common stock) menyatakan kepemilikan suatu perusahaan. 

Saham biasa adalah sertifikat yang menunjukan bukti kepemilikan 

perusahaan. Sebagai pemilik, pemegang saham biasa suatu perusahaan 

mempunyai hak suara proposional pada berbagai keputusan penting 

perusahaan antara lain pada persetujuan keputusan dalam Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, pemegang saham biasa memiliki 
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klaim atas penghasilan dan aktivitas perusahaan. Apabila perusahaan 

menghasilkan laba dalam menjalankan bisnisnya, maka sebagian atau 

seluruh laba dapat dibagikan kepada pemiliknya, yaitu pemegang saham 

dalam bentuk dividen. 

2. Saham Preferen (Preferred Stock) 

Saham preferen (preferred stock) merupakan satu jenis sekuritas ekuitas 

yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Dividen pada 

saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak 

pernah berubah dari waktu ke waktu. Seperti yang disebut dengan istilah 

preferred yang berarti dilebihkan, pembagian dividen kepada pemegang 

saham preferen lebih didahulukan sebelum diberikan kepada pemegang 

saham biasa. Sesungguhnya saham preferen merupakan saham yang 

memiliki karakteristik gabungan (hybrid) antara saham biasa dengan 

obligasi. Saham preferen adalah serupa dengan saham biasa karena 

merupakan ekuitas yang menyatakan kepemilikan, membayar dividen, 

dan menerbitkan tanpa tanggal jatuh tempo. Di sisi lain, saham preferen 

juga serupa dengan obligasi karena merupakan sekuritas yang 

menghasilkan pendapatan tetap dari dividen tetapnya. 

2.1.5 Initial Public Offering (IPO) 

Peristiwa dimana perusahaan memutuskan untuk melakukan 

penawaran saham kepada masyarakat umum untuk pertama kalinya 

disebut dengan go public. Perusahaan yang memutuskan untuk go public 

harus menawarkan saham perdananya ke publik terlebih dahulu, hal ini 
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disebut dengan Intial Public Offering (IPO). Dengan kata lain, Intial 

Public Offering (IPO) merupakan suatu peristiwa dimana untuk pertama 

kalinya perusahaan melakukan penawaran saham kepada masyarakat 

umum di pasar modal (Irawati dan Rendi, 2013).  

Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal 

mendefinisikan penawaran umum sebagai kegiatan penawaran efek yang 

dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan 

tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. 

Adapun yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat 

pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti 

hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas 

efek, dan setiap derivatif dari efek. 

2.1.6 Underpricing 

Istilah underpricing digunakan untuk menggambarkan perbedaan 

harga antara harga penawaran saham di pasar primer dan harga saham di 

pasar sekunder pada hari pertama penawaran saham. Underpricing adalah 

adanya selisih positif antara harga saham di pasar sekunder dengan harga 

saham di pasar perdana (Yolana dan Martani, 2005). Dengan kata lain, 

fenomena underpricing terjadi ketika harga saham hari pertama di pasar 

sekunder lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga saham penawaran 

perdananya.  

Shoviyah (2013) menyatakan bahwa underpricing terjadi karena 

harga yang ditetapkan pada saat Initial Public Offering (IPO) terlalu rendah, 
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sebab harga yang terjadi saat saham masuk ke pasar sekunder telah 

mencerminkan harga dalam kondisi keseimbangan (full information). Dalam 

penelitian ini tingkat underpricing diukur dengan cara menghitung initial 

return, yaitu dengan menghitung selisih harga saham pada hari pertama 

saham diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga pada saat Initial 

Public Offering (IPO) dibagi dengan harga pada saat Initial Public Offering 

(IPO) (Eka Retnowati (2013), Shoviyah (2013), Lailatur Rosyidah dan Ulil 

Hartono (2015)). 

Suatu penjelasan mengenai fenomena underpricing adalah adanya 

asimetri informasi (I Dewa Ayu, 2013). Hampir keseluruhan penelitian 

terdahulu menjelaskan terjadinya underpricing adalah sebagai akibat dari 

adanya asimetri dalam distribusi informasi antara para pelaku Initial Public 

Offering (IPO), yaitu perusahaan, underwriter, dan investor. Model Baron 

(1982) dalam I Dewa Ayu (2013) menjelaskan bahwa asimetri informasi 

dapat terjadi antara pihak-pihak yang terlibat dalam penawaran perdana 

yaitu emiten, underwriter, dan calon investor. Underwriter memiliki 

informasi yang lebih memadai mengenai kondisi pasar daripada emiten, 

sedangkan terhadap calon investor, underwriter memiliki informasi yang 

lebih lengkap tentang kondisi emiten. Semakin besar asimetri informasi 

yang terjadi maka semakin besar risiko yang dihadapi oleh investor, dan 

semakin tinggi initial return yang diharapkan dari harga saham.   

Model Rock (1986) dalam I Dewa Ayu (2013) menjelaskan bahwa 

asimetri informasi dapat terjadi antara informed investor dengan uninformed 
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investor. Informed investor adalah investor yang dapat menangkap semua 

hal yang berkaitan dengan proses perdagangan dan mengetahui kapan 

melakukan order beli dan order jual di semua peristiwa seperti informasi 

privat dan mengamati isi berita baik atau buruk. Sedangkan uninformed 

investor adalah investor yang tidak mempunyai kesadaran adanga informasi 

privat dan tidak mengamati isi berita baik atau buruk. Oleh karena itu, 

informed investor yang memiliki informasi lebih banyak mengenai 

perusahaan akan membeli saham–saham IPO jika harga pasar yang 

diharapkan melebihi harga perdana. Sementara kelompok uninformed 

karena kurang memiliki informasi mengenai perusahaan, cenderung 

melakukan penawaran secara sembarangan baik pada saham – saham IPO 

yang underpricing maupun overpricing. 

2.1.7 Analisis Rasio Keuangan 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) analisis rasio merupakan 

salah satu alat analisis keuangan yang paling popular dan banyak digunakan. 

Analisis rasio dapat diterapkan pada lima area penting analisis laporan 

keuangan, yaitu: 

1.  Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan 

keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Gitman 

(2003), “Profitability is the relationship between revenues and cost 
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generated by using the firm’s asset both current and fixed in productive 

activities”.  

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) profitabilitas dapat 

dihitung dengan menggunakan beberapa cara, antara lain: 

a. Operating Profit Margin 

Operating profit margin merupakan net operating income dibagi dengan 

penjualan. Operating profit margin dapat membantu memberi manajer 

informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit 

dari setiap penjualan setelah dikurang cost of good sold dan operating 

expenses. Semakin tinggi hasil operating profit margin suatu perusahan 

maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

profit dari setiap penjualannya. 

b. Return on Assets  

Return on assets merupakan perbandingan antara net income dan total 

aset yang dimiliki perusahaan. Return on assets dapat mengukur 

kemampuan manajer dalam mengontrol efisiensi penggunaan asetnya 

dalam menghasilkan profit. Semakin tinggi hasil return on assets suatu 

perusahaan maka akan semakin baik kontrol perusahaan atas aset yang 

dimilikinya dalam menghasilkan profit. 

c. Return on Equity  

Return on equity merupakan perbandingan antara net income dan total 

ekuitas yang dimiliki perusahaan. Returm on equity menunjukan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi para pemegang 
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saham dari setiap ekuitas yang dimilikinya. Semakin tinggi hasil return 

on equity suatu perusahaan maka akan semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba untuk para pemegang sahamnya. 

d. Gross Profit Margin 

Gross profit margin dapat menunjukan seberapa baik kontrol 

manajemen perusahaan atas bebannya dalam menentukan margin laba 

perusahaannya. Semakin tinggi nilai gross profit margin suatu 

perusahaan maka akan semakin baik kinerja yang dimiliki perusahaan 

tersebut 

e. Net Profit Margin 

Net profit margin merupakan net income dibagi dengan sales 

perusahaan. Net profit margin dapat membantu memberi manajer 

informasi tentang kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit 

dari setiap penjualannya. Semakin tinggi hasil net profit margin suatu 

perusahan maka akan semakin baik kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan profit dari setiap penjualannya. 

2.  Rasio Financial Leverage 

Mardiyanto (2009) menyatakan bahwa leverage berasal dari kata 

lever yang berarti pengungkit. Martono dan Harjito (2008) mengemukakan 

bahwa rasio leverage mengacu pada penggunaan asset dan sumber dana oleh 

perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau dana tersebut perusahaan 

harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. Mardiyanto (2009) 

mengatakan apabila dihubungkan dengan manajemen keuangan, biaya tetap 
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(yang berasal dari aktivitas operasi dan keuangan) dapat dipandang sebagai 

leverage karena sanggup untuk menghasilkan atau mengungkit laba yang 

lebih besar dan begitu juga sebaliknya, leverage juga berpotensi 

menimbulkan kerugian yang besar juga. Sugiyono (2009) mengatakan 

bahwa leverage merupakan suatu alat yang penting bagi manajer keuangan 

untuk mengadakan perencanaan laba perusahaan dalam kaitannya untuk 

menentukan pilihan alternatif sumber dana yang paling baik untuk 

membelanjai pertambahan modal usaha perusahaan selaras dengan 

pertumbuhan perusahaan yang akan mendatang.  

Tingkat leverage perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara. 

Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapan cara – cara menghitung 

tingkat leverage, antara lain: 

a. Debt to Assets Ratio 

Debt to assets ratio mengukur presentase dari aset perusahaan yang 

dibiayai menggunakan kewajiban lancar ditambah dengan kewajiban 

jangka panjang. Semakin rendah nilai debt to assets ratio akan semakin 

baik, karena semakin sedikit aset milik perusahaan yang dibiayai dengan 

menggunakan hutang, baik hutang jangka oanjang maupun hutang 

hutang jangka pendek.  

b. Debt to Equity Ratio 

Debt to equity ratio adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang 

terhadap ekuitas. Debt to equity ratio menunjukan persentase penyediaan 

dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi 
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rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh 

pemegang saham. Dari perspektif kemampuan membayar kewajiban 

jangka panjang, semakin rendah rasio akan semakin baik kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Semakin 

tinggi DER menunjukkan komposisi total hutang (jangka pendek dan 

jangka panjang) semakin besar dibanding dengan total modal sendiri, 

sehingga berdampak semakin besar beban perusahaan terhadap pihak 

luar (kreditur). 

c. Time Interest Earned 

Time interest earned merupakan perbandinganantara laba bersih sebelum 

bunga dan pajak dengan beban bunga dan merupakan rasio yang 

mencerminkan besarnya jaminan keuangan untuk membayar bunga 

hutang jangka panjang. Jika menggunakan perbandingan lebih dari satu 

periode, maka nilai times interest earned yang semakin 

besar akan semakin bagus, dalam arti, EBIT yang dimiliki perusahaan 

lebih besar nilainya daripada beban bunga yang harus dibayar, sehingga 

perusahaan telah mampu menutupi beban bunga dengan EBIT yang 

dimilikinya. 

3. Rasio Likuiditas 

Kasmir (2012) menyebutkan bahwa rasio likuiditas merupakan 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban (hutang) jangka pendeknya. Rasio likuiditas digunakan untuk 
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menggambarkan seberapa likuidnya perusahaan untuk menyelesaikan 

kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar.  

Tingkat likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa 

cara. Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapkan cara menghitung 

likuiditas, antara lain: 

a. Current Ratio 

Current ratio adalah rasio yang sangat berguna untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka 

pendeknya, dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya 

jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. 

Semakin besar current ratio akan semakin baik, hal ini dikarenakan 

semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban 

jangka pendeknya. 

b. Acid Test Ratio 

Acid test ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya 

dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Semakin tinggi acid test 

ratio akan semakin baik, hal ini dikarenakan semakin tinggi pula 

kemampuan perusahaan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya. 

4. Rasio Aktivitas 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) raso aktivitas diginakan 

untuk menilai efektivitas dan intensitas aset dalam menghasilkan penjualan, 

yang dengan kata lain disebut juga dengan perputaran (turnover). Semua 
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rasio aktivitas melibatkan perbandingan antara tingkat penjualan atau 

investasi pada berbagai jenis aktiva. Rasio aktivitas menganggap bahwa 

sebaiknya terdapat keseimbangan yang layak antara penjualan dan beragam 

unsur aktiva. 

Rasio aktivitas dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. 

Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapkan cara menghitung likuiditas, 

antara lain: 

a. Account Receivable Turnover 

Account receivable turnover adalah suatu angka yang menunjukkan 

berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada 

suatu periode tertentu. Semakin besar account receivable turnover suatu 

perusahaan akan semakin baik karena akan semakin cepat pula 

perputaran piutan dari perusahaan tersebut tertagih. 

b. Average Collection Period 

Average collection period mengukur berapa hari yang dibutuhkan 

perusahaan untuk mengumpulkan piutang yang dimilikinya. Semakin 

kecil hasil account receivable turnover akan semakin baik, hal ini 

menunjukan bahwa semakin cepat pula pengembalian piutang yang 

dimiliki perusahaan. 

c. Inventory Turnover 

Inventory turnover salah satu cara untuk mengontrol pengelolaan 

Inventory atau persediaan. Perputaran persediaan yang tinggi 
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menunjukan tingkat persediaan yang cukup baik dalam pengertian 

adanya persediaan bukan sebagai akibat tidak lakunya persediaan. 

d. Total Asset Turnover  

Total asset turnover merupakan rasio yang menggambarkan perputaran 

aktiva diukur dari volume penjualan. Jadi semakin besar rasio ini 

semakin baik yang berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan 

meraih laba dan menunjukkan semakin efisien penggunaan keseluruhan 

aktiva dalam menghasilkan penjualan. Dengan kata lain jumlah asset 

yang sama dapat memperbesar volume penjualan apabila assets turn 

overnya ditingkatkan atau diperbesar. 

5. Rasio Pasar 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010) rasio pasar digunakan 

untuk mengestimasi nilai interinsik peruahaan (saham). Rasio pasar 

merupakan indikator untuk mengukur harga suatu saham. Rasio ini 

digunakan untuk membantu investor dalam mencari saham yang memiliki 

potensi keuntungan dividen yang besar sebelum melakukan penanaman 

modal berupa saham. 

Rasio pasar dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara. 

Subramanyam dan Wild (2010) mengungkapkan cara menghitung likuiditas, 

antara lain: 
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a. Price to Earning Ratio 

Price to earning ratio adalah harga saham dibagi dengan net 

income yang diperoleh dari saham perusahaan per lembarnya. 

Price earning ratio  menunjukan berapa banyak investor bersedia 

untuk membayar $1 dari laba perusahaan yang dilaporkan. Pada 

umumnya, investor lebih senang memilih saham dengan price 

earning ratio rendah. Semakin rendah price earning ratio suatu 

saham, semakin murah saham saham tersebut sehubungan dengan  

pendapatan perusahaan. 

b. Dividend Yield  

Dividend yield adalah dividen per saham dibagi haraga pasar 

saham. Secara sederhana dividend yield adalah tingkat keuntungan 

yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Pada umumnya, investor 

lebih senang memilih saham dengan dividend yield yang tinggi 

karena dengan dividend yield yang tinggi akan membuat investor 

memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. 

c. Dividend Payout Ratio 

Dividend payout ratio adalah rasio antara dividen yang dibayarkan 

sebuah perusahaan (dalam satu tahun buku) dibagi dengan 

keuntungan bersih perusahaan (net income), pada tahun buku 

tersebut. Dividend payout ratio merupakan perbandingan 

antara dividend per share dengan earning per share pada periode 

yang bersangkutan. Di dalam komponen dividend per 

Pengaruh Profitabilitas..., Sarita Amalina, Ak.-IBS, 2016



33 
 

Indonesia Banking School 

share terkandung unsur dividen, sehingga jika semakin besar. 

dividend yang dibagikan maka semakin besar pula dividend payout 

rationya. Pembagian dividen yang besar bukanya tidak diinginkan 

oleh investor, tetapi jika dividend payout ratio lebih besar dari 25% 

dikuatirkan akan terjadi kesulitan likuiditas keuangan perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Penelitan ini menggunakan rasio profitabilitas dan leverage untuk 

melihat bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat underpricing. Cara 

pengukuran yang digunakan dalam menghitung profitabilitas adalah dengan 

menggunakan Return on Asset (ROA). Walsh (2003) mengatakan return on 

total asset merupakan rasio yang mengukur seberapa baik manajemen 

menggunakan semua aktiva untuk menghasilkan surplus operasi. Return on 

total asset dipilih untuk menghitung profitabilitas karena dianggap paling 

menggambarkan profitabilitas perusahaan. Sebagai contoh, tanpa return on 

asset yang baik perusahaan tidak akan memiliki return on equity yang baik 

pula. 

Penelitian ini menggunakan debt to equity ratio sebagai proksi 

untuk mengukur rasio leverage. Selain untuk mengukur tingkat penggunaan 

modal dalam struktur modal, debt to equity ratio juga dapat menggambarkan 

risiko investasi pada suatu perusahaan. Hal ini dikarenakan debt to equity 

ratio akan dapat menggambarkan sejauh mana modal pemilik dapat 

menutupi hutang-hutang terhadap pihak luar. Debt to equity ratio juga dapat 

menunjukan, bagaimana minat masyarakat dalam pengambilan keputusan 
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investasi (Ayu Wahyusari, 2013). Alasan penggunaan debt to equity ratio 

adalah karena debt to equity ratio lebih menunjukan hubungan antara total 

utang perusahaan dengan besarnya pendanaan yang dibiayai oleh ekuitas 

pemegang saham (Shoviyah, 2013). 

2.1.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: 

total aktiva,  nilai pasar saham, total penjualan, dan lain-lain (Lailatur 

Rosyidah & Ulil Hartono, 2015). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya 

terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan 

menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm) Menurut UU No. 

20 Tahun 2008 ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam 4 kategori 

yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. 

Pengklasifikasikan ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset 

yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Ukuran 

perusahaan merupakan cerminan potensi perusahaan dalam menghasilkan 

arus kas dan kemampuan untuk mengakses informasi yang lebih besar di 

masa yang akan datang. 

Pada penelitian ini, ukuran  perusahaan dilihat dari besarnya total 

aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Aktiva menurut Ikatan 

Akuntansi Indonesia (IAI, 2007) adalah sumber daya yang dikuasai oleh 

perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat 

ekonomi di masa depan diharapkan diperoleh perusahaan di masa 
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mendatang. Pengukuran dengan menggunakan total aktiva digunakan 

dengan alasan pengukuran dengan total aktiva dianggap lebih baik jika 

dibandingkan dengan pengukuran menggunakan total penjualan ataupun 

nilai pasar saham. Total aktiva dinilai lebih stabil dan lebih menunjukan 

kekayaan perusahaan yang digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Shoviyah, 2013). Ukuran perusahaan dapat diketahui dengan menghitung 

logaritma natural total aktiva tahun terakhir sebelum perusahaan tersebut 

listing (Suyatmin, 20016 dalam Shoviyah, 2013). 

2.1.9 Reputasi Underwriter 

Penjamin emisi atau Underwriter menurut Undang–Undang Pasar 

Modal No. 8 Tahun 1995 adalah pihak yang membuat kontrak dengan 

emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan 

atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. 

Underwriter berfungsi dalam melakukan penjaminan atas penawaran umum 

suatu saham atau obligasi untuk pertama kalinya yaitu pada saat go public 

(Ang, 1997 dalam I Dewa Ayu, 2013). Proses penjaminan emisi ini disebut 

sebagai underwriting. Fungsi underwriter pada saat Initial Public Offering 

(IPO) yaitu menjamin terjualnya saham sesuai dengan tipe penjaminan yang 

disepakati dan menentukan harga penawaran saham yang tepat bersama 

dengan emiten. Mereka juga memberi nasehat tentang hal–hal yang perlu 

diperhatikan emiten saat melakukan penawaran.  

Reputasi underwriter merupakan variabel dummy dengan 

memberikan nilai 1 untuk underwriter yang bereputasi tinggi serta nilai 0 
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untuk sebaliknya (Shoviyah, 2013). Underwriter yang memiliki reputasi 

tinggi adalah underwriter yang masuk dalam top ten underwriter yang 

dilihat berdasarkan market share dari underwriter tersebut, sedangkan 

underwriter yang tidak masuk ke dalam top ten underwriter dikategorikan 

sebagai underwriter yang tidak memiliki reputasi tinggi. Underwriter yang 

bereputasi tinggi, yang masuk dalam top ten underwriter yang ada di dalam 

Bloomberg Underwriter Rankings, antara lain PT. Bank Mandiri (Persero), 

Tbk., PT. Danatama Makmur, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., 

PT. Bank Central Asia, Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.. PT. Mandiri 

Sekuritas, PT. Bahana Securites, PT. Danareksa Sekuritas, PT. Sinarmas 

Securities, dan PT. Trimegah Securuties. 

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Lalilatur Rosydah dan Ulil Hartono (2015) melakukan penelitian 

tentang bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan yang diprosikan dengan 

umur perusahaan, ukuran perusahaan, serta profitabilitas, reputasi 

underwriter, dan reputasi auditor terhadap tingkat underpricing. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan metode analisis linier berganda. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa ukuran perusahaan, umur perusahaan, 

profitabilitas, dan reputasi underwriter tidak memiliki pengaruh terhadap 

underpricing. Hanya reputasi auditor yang memiliki pengaruh negatif 

terhadap underpricing. 

Ruhani Ali dan Zamri Ahmad (2010) meneliti tentang faktor-faktor 

yang mempengaruhi underpricing pada saat Initial Public Offering (IPO) di 
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Chittagong Stock Exchange (CSE)  pada tahun 1995 – 2005. Variabel yang 

diuji antara lain ukuran perusahaan, umur perusahaan, tipe industri, dan timing 

offer dengan menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian mereka 

menunjukan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap 

underpricing, begitu juga dengan umur perusahaan. Sedangkan tipe industri 

dan timing offer terbukti memiliki pengaruh negative terhadap tingkat 

underpricing.  

Mohamad Adam, Samadi W Bakar, dan Anisa Minarni (2015) 

melakukan penelitian tentang underpricing dengan judul “Analysis of Factors 

Affecting Underpricing Stock in Initial Public Offering in Indonesia Stock 

Exchange”. Metode analisis yang digunakan adalah analisis linier berganda. 

Variabel independen yang digunakan terdiri atas debt to equity, ratio return on 

asset, dan return on equity. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel debt 

to equity ratio, return on asset, dan return on equity secara parsial dan 

simultan tidak memiliki pengaruh yang signfikan terhadap tingkat 

underpricing. 

Yolana dan Martani (2005) melakukan penelitian untuk 

membuktikan fenomena underpricing di Bursa Efek Jakarta pada 1994 – 2001 

dan juga mempelajari faktor–faktor yang mempengaruhi underpricing. 

Menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan variabel–variabel 

seperti reputasi penjamin emisi, rata–rata kurs, ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan jenis industri. Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa 

reputasi penjamin emisi tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap 
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underpricing. Sementara itu, rata–rata kurs terbukti memiliki pengaruh negatif 

terhadap underpricing, hasil yang sama juga ditunjukan pada variabel ukuran 

perusahaan dan profitabilitas. Sedangkan variabel jenis industri terbukti 

memiliki pengaruh negatif terhadap underpricing.  

Penelitian selanjutnya mengenai tingkat underpricing dilakukan 

oleh Gerianta Wirawan Yasa pada tahun 2008 yang berjudul “Penyebab 

Underpricing pada Penawaran Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta”. 

Menggunakan analisis regresi berganda dan menggunakan variabel–variabel 

return on asset, reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, 

persentase kepemilikan saham yang ditawarkan ke publik, financial leverage, 

solvability ratio, ukuran perusahaan, dan kepemilikan pemerintah sebagai 

variabel independen dan tingkat underpricing sebagai variabel dependen. 

Hasil menunjukan bahwa hanya return on asset dan reputasi underwriter yang 

memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. Sementara variabel 

independen lainnya tidak menunjukan adanya pengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

Pada Tahun 2011, Resta Azzahra melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing pada 

Penawaran Saham Perdana Perusahaan Go Public di BEI Tahun 2008-2010”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jumlah saham yang 

ditawarkan, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, return on equity, dan 

solvabilitas. Hasil pengujian yang dilakukan terhadap 39 sampel diperoleh 

hasil bahwa tidak semua variabel yang diteliti memiliki pengaruh signifikan 
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terhadap underpricing secara parsial. Variabel yang memiliki pengaruh 

signifikan terhadap underpricing adalah Debt to Equity Ratio dan solvabilitas. 

Secara simultan variabel jumlah saham yang ditawarkan perusahaan, besaran 

perusahaan, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, solvabilitas berpengaruh 

terhadap underpricing.  

Pada tahun 2013, Shoviyah Nur Aini melakukan penelitian yang 

mengambil judul “Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham 

pada Perusahaan IPO di BEI Periode 2007 – 2011”. Variabel yang diuji 

pengaruhnya terhadap underpricing dalam penelitian ini antara lain debt to 

equity ratio, profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, reputasi 

underwriter, reputasi auditor, serta penggunaan dana Initial Public Offering 

(IPO) untuk investasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa debt to euity 

ratio, profitabilitas, reputasi underwriter, ukuran perusahaan, penggunaan 

dana Initial Public Offering (IPO) untuk investasi, dan umur perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. Variabel reputasi auditor 

dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing.  

Eka Retnowati (2013) melakukan penelitian mengenai penyebab 

underpricing pada penawaran saham perdana di Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode analisis linier berganda dengan variabel yang diuji yaitu 

debt to equity ratio, return on asset, earning per share, umur perusahaan, 

ukuran perusahaan, serta presentase penawaran saham. Hasil penelitian Eka 

Retnowati menunjukan bahwa debt to equity ratio, return on asset, dan umur 
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perusahaan tidak memiliki pengaruh tehadap tingkat underpricing, sedangkan 

earning per share, ukuran perusahaan dan presentase penawaran saham 

terbukti memiliki pengaruh negative terhadap tingkat underpricing. Selain itu, 

jika keseluruhan variabel diuji secara simultan, hasil menunjukan bahwa 

keseluruhan variabel berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 

underpricing.  

Tety Anggita Safitri (2013) melakukan penelitian yang berjudul 

“Asimetri Informasi dan Underpricing”. Analisis data menggunakan regresi 

linier berganda. Variabel yang diuji dalam penelitian ini terdiri atas ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, proporsi saham yang ditawarkan, reputasi 

underwriter, dan reputasi auditor. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

reputasi underwriter dan reputasi auditor memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing, sedangkan variabel ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, dan proporsi saham yang ditawarkan terbukti tidak berprengaruh 

terhdapa tingkat underpricing.  

I Dewa Ayu Kristiantari (2013) menganalisis faktor–faktor yang 

mempengaruhi underpricing saham pada penawaran saham perdana di bursa 

efek. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 

reputasi underwriter, reputasi auditor, umur perusahaan, ukuran perusahaan, 

tujuan penggunaan dana untuk investasi, profitabilitas, financial leverage, dan 

jenis industri. Model analisis linier berganda digunakan untuk menguji 

hubungan antara variabel independen dan dependen. Hasil peneitian 

menunjukan bahwa variabel reputasi underwriter, ukuran perusahaan, dan 
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tujuan penggunaan dana untuk investasi secara signifikan berpengaruh pada 

tingkat underpricing dengan arah koefisien negatif. Sedangkan reputasi 

auditor, umur perusahaan, profitabilitas, financial leverage, dan jenis industri 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya underpricing.  

Ayu Wahyusari (2013) meneliti tentang faktor – faktor yang 

mempengaruhi underpricing. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 

linier berganda dengan variabel yang diuji antara lain solvabilitas, debt to 

equity ratio, umur perusahaan, return on asset, dan reputasi underwriter. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa return on asset dan reputasi underwriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. Sedangkan solvabilitas dan 

umur perusahaan menunjukan pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing, 

debt to equity ratio memiliki pengaruh positif terhadap tingkat underpricing. 

Sementara keseluruhan variabel secara bersama–sama berpengaruh signifikan 

terhadap ingkat underpricing.  
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

1 

Firm 
Characteristics, 
Underwriter 
Reputation, 
Auditor 
Reputation and 
Underpricing 
(Lalilatur 
Rosydah dan 
Ulil Hartono ; 
2015) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Varibel 
Independen: 
Karakteristik 
Perusahaan, 
Reputasi 
Underwriter, 
Reputasi Auditor 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Ukuran perusahaan, umur 
perusahaan, profitabilitas, 
dan reputasi underwriter 
tidak memiliki pengaruh 
terhadap underpricing. 
Hanya reputasi auditor 
yang memiliki pengaruh 
negatif terhadap 
underpricing. 

Penelitian ini 
menggunakan 
tambahan variabel 
financial leverage 
serta tidak 
menggunakan 
variabel reputasi 
auditor. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan 2015. 

2 

An Empirical 
Investigation of 
the 
Underpricing of 
Initial Public 
Offerings in the 
Chittagong 
Stock Exchange 
(Ruhani Ali dan 
Zamri Ahmad ; 
2010) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Varibel 
Independen: 
Ukuran 
Perusahaan, Umur 
Perusahaan, Tipe 
Industri, Timing 
Offer 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Umur dan ukuran 
perusahaan secara positif 
berpengaruh terhadap 
tingkat underpricing. 
Sementara tipe industri 
dan offer size secara 
megatif berpengaruh 
terhadap tingkat 
underpricing. Selain itu 
waktu penawaran tidak 
memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap 
tingkat underpricing 
saham IPO. 

Penelitian ini 
menggunakan 
tambahan variabel, 
yaitu profitabilitas, 
financial leverage, 
dan reputasi 
underwriter. 
Penelitian ini tidak 
menggunakan 
variabel umur 
perusahaan, tipe 
industry, dan timing 
offer. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 
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No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

3 

Analysis of 
Factors 
Affecting 
Underpricing 
Stock in Initial 
Public Offering 
in Indonesia 
Stock Exchange 
(Mohamad 
Adam, Samadi 
W Bakar, Anisa 
Minarni ; 2015) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Debt to Equity 
Ratio,  Return on 
Asset, Return on 
Equity 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Variabel Debt to Equity 
Ratio, Return on Asset, 
dan Return on Equity 
secara parsial dan 
simultan tidak memiliki 
pengaruh yang signfikan 
terhadap tingkat 
underpricing saham IPO. 

Penelitian ini 
menggunakan 
variabel tambahan 
yang antara lain 
ukuran perusahaan 
dan reputasi 
underwriter, serta 
tidak menggunakan 
variabel return on 
equity. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 

4 

Variabel - 
Variabel yang 
Mempengaruhi 
Fenomena 
Underpricing 
pada Penawaran 
Saham Perdana 
di BEJ Tahun 
1994 - 2001 
(Chastina 
Yolana dan Dwi 
Martani ; 2005) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Kurs Valuta 
Asing, Ukuran 
Perusahaan, 
Return on Asset, 
Reputasi 
Underwriter, 
Jenis Industri 
 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Ukuran perusahaan, 
return on asset dan jenis 
industri secara signifikan 
berpengaruh terhadap 
tingkat underpricing. 
Hanya reputasi 
underwriter saja yang 
secara signifikan tidak 
memiliki pengaruh 
terhadap underpricing. 

Penelitian ini 
menambahkan 
financial leverage 
sebagai variabel 
independen dan 
tidak menggunakan 
kurs valuta asing 
serta jenis industri. 
Periode penelitian 
ini adalah tahun 
2010 sampai dengan 
tahun 2015. 
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No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

5 

Penyebab 
Underpricing 
pada Penawaran 
Saham Perdana 
di Bursa Efek 
Jakarta 
(Gerianta 
Wirawan Yasa ; 
2008) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
underpricing 
Variabel 
Independen: 
Return on Asset, 
Reputasi 
Underwriter, 
Reputasi Auditor, 
Umur Perusahaan, 
Persentase 
Kepemilikan 
Saham yang 
Ditawarkan ke 
Publik, Financial 
Leverage, 
Solvability Ratio, 
Ukuran 
Perusahaan, dan 
Kepemilikan 
pemerintah 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Return on asset dan 
reputasi underwriter yang 
memiliki pengaruh 
terhadap tingkat 
underpricing. Sementara 
variabel independen 
lainnya tidak menunjukan 
adanya pengaruh terhadap 
tingkat underpricing. 

Penelitian ini tidak 
menggunakan umur 
perusahaan, 
presentase 
kepemilikan saham 
yang ditawarkan ke 
publik, solvability 
ratio, dan 
kepemilikan 
pemerintah. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 

6 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Underpricing 
pada Penawaran 
Saham Perdana 
Perusahaan Go 
Public di BEI 
Tahun 2008-
2010 (Resta 
Azzahra ; 2011) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Jumlah Saham 
yang Ditawarkan 
Perusahaan, 
Ukuran 
Perusahaan, Debt 
to Equity Ratio, 
Solvabilitas 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Variabel yang memiliki 
pengaruh signifikan 
terhadap 
underpricing adalah Debt 
to Equity Rasio dan 
solvabilitas. Secara 
simultan variabel 
jumlah saham yang 
ditawarkan perusahaan, 
besaran perusahaan, Debt 
to Equity Rasio, Return 
on Equity, solvabilitas 
berpengaruh terhadap 
underpricing. Diantara 
faktor-faktor yang 
mempengaruhi 
underpricing, variabel 
solvabilitas adalah factor 
yang berpengaruh paling 
dominan. 

Penelitian ini 
menggunakan return 
on asset sebagai 
proksi dari 
profitabilitas dan 
menambahkan 
variable reputasi 
underwriter. 
Penelitian ini tidak 
menggunakan 
variabel jumlah 
saham yang 
ditawarkan dan 
solvabilitas. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015 
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No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

7 

 

 

 

Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Underpricing 
Saham pada 
Perusahaan IPO 
di BEI Periode 
2007-2011 
(Shoviyah Nur 
Aini ; 2013) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
 
 
Variabel 
Independen: 
Debt to Equity 
Ratio, Return on 
Equity, Ukuran 
Perusahaan, Umur 
Perusahaan, 
Reputasi 
Underwriter, 
Reputasi Auditor, 
Penggunaan Dana 
Investasi 
 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Hanya variabel reputasi 
auditor yang berpengaruh 
terhadap underpricing, 
sedangkan variabel yang 
lainnya tidak 
berpengaruh. Variabel 
reputasi auditor dengan 
underpricing mempunyai 
hubungan negatif, yang 
artinya perusahaan IPO 
yang menggunakan 
auditor bereputasi tinggi 
maka akan menyebabkan 
tingkat underpricing yang 
rendah. 

Penelitian ini tidak 
menggunakan 
variabel umur 
perusahaan, reputasi 
auditor, dan tujuan 
penggunaan dana 
investasi. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 

8 

Penyebab 
Underpricing 
pada Penawaran 
Saham Perdana 
di Indonesia 
(Eka Retnowati 
; 2013) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Debt to Equity 
Ratio, Return on 
Asset, Eaning per 
Share, Umur 
Perusahaan , 
Ukuran 
Perusahaan, 
Presentase 
Penawaran Saham 

Analisis 
Linier 
Berganda 

EPS, Ukuran Perusahaan, 
Prosentase Penawarn 
Saham, berpengaruh 
secara signifikan terhadap 
underpricing, sedangkan 
DER, ROA, dan Umur 
perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap 
underpricing. Secara 
simultan diperoleh hasil 
DER, ROA, EPS, Umur 
perusahaan, Ukuran 
Perusahaan, Prosentase 
Penawaran Saham 
berpengaruh secara 
signifikan tehadap 
underpricing. 

Penelitian ini tidak 
menggunakan 
variabel Earning er 
Share, umur 
perusahaan, dan 
presentase 
penawaran saham. 
Sebaliknya 
tambahan variabel 
dalam penelitian ini 
adalah reputasi 
underwriter. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 
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No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

9 

Asimetri 
Informasi dan 
Underpricing 
(Tety Anggita 
Safitri ; 2013) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Ukuran 
Perusahaan, Umur 
Perusahaan, 
Proporsi Saham 
yang Ditawarkan 
kepada 
Masyarakat, 
Reputasi 
Underwriter, 
Reputasi Auditor 
 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Reputasi underwriter dan 
reputasi auditor 
berpengaruh terhadap 
underpricing. Ukuran 
perusahaan, umur 
perusahaan dan proporsi 
saham yang ditawarkan 
tidak berpengaruh 
terhadap underpricing. 

Penelitian ini 
menggunakan 
tambahan variabel 
profitabilitas dan 
financial leverage 
dan tidak 
menggunakan 
variabel umur 
perusahaan, proporsi 
saham yang 
ditawarkan, dan 
reputasi auditor. 
Periode penelitian 
ini adalah tahun 
2010 sampai dengan 
tahun 2015. 

10 

Analisis Faktor-
Faktor yang 
Mempengaruhi 
Underpricing 
Saham pada 
Penawaran 
Saham Perdana 
di Bursa Efek 
Indonesia (I 
Dewa Ayu 
Kristiantari ; 
2013) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Reputasi 
Underwriter, 
Reputasi Auditor, 
Umur Perusahaan, 
Ukuran 
Perusahaan, 
Tujuan 
Penggunaan 
Dana, 
Profitabilitas, 
Financial 
Leverage, Jenis 
Industri 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Variabel reputasi 
underwriter, ukuran 
perusahaan dan tujuan 
penggunaan dana untuk 
investasi secara signifikan 
berpengaruh pada 
underpricing dengan arah 
koefisien negatif untuk 
ketiga variabel. Variabel 
reputasi auditor, umur 
perusahaan, profitabilitas 
perusahaan (ROA), 
financial leverage, 
dan jenis industri terbukti 
tidak memiliki pengaruh 
signifikan pada terjadinya 
underpricing. 

Penelitian ini tidak 
menggunakan 
variabel reputasi 
auditor, umur 
perusahaan, tujuan 
penggunaan dana 
investasi, dan jenis 
industri. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 
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No 

Nama 
Pengarang dan 

Judul 
Penelitian 

Variabel Metode 
Analisis Hasil Research Gap 

11 

Analisis Faktor 
- Faktor yang 
Mempengaruhi 
Underpricing 
Saham Saat IPO 
di BEI (Ayu 
Wahyu Sari ; 
2013) 

Variabel 
Dependen: 
Tingkat 
Underpricing 
Variabel 
Independen: 
Solvabilitas, Debt 
to Equity Ratio, 
Umur Perusahaan, 
Return on Asset, 
Reputasi 
Underwriter 

Analisis 
Linier 
Berganda 

Solvabilitas, DER, dan 
umur perusahaan 
berpengaruh siginifikan 
terhadap underpricing. 
Sedangkan ROA, dan 
reputasi underwriter tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap underpricing. 
Sementara solvabilitas, 
ROA, DER, umur 
perusahaan, dan reputasi 
underwiter, secara 
bersama –sama 
berpengaruh signifikan 
terhadap underpricing. 

Penelitian ini 
menggunakan 
tambahan variabel 
ukuran perusahan 
dan tidak 
menggunakan 
variabel solvabilitas 
dan umur 
perusahaan. Periode 
penelitian ini adalah 
tahun 2010 sampai 
dengan tahun 2015. 

Sumber: Olahan penulis 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap Tingkat Underpricing 

Informasi mengenai tingkat profitabilitas perusahaan merupakan 

salah satu informasi penting bagi investor dalam membuat keputusan 

investasi. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan berbagai cara, dalam 

penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan return on asset 

(ROA). Tingkat profitabilitas perusahaan dapat memberikan informasi 

kepada investor mengenai efektivitas operasional perusahaan (Tambunan, 

2007 dalam I Dewa Ayu, 2013). 

Umumnya, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan yang baik pula dalam menghasilkan laba dengan aset yang 

dimiliki. Menurut Kim et al. (1993)  dalam I Dewa Ayu (2013) tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian perusahaan di 
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masa yang akan datang dan sekaligus mengurangi ketidakpastian Initial 

Public Offering (IPO), sehingga akan mengurangi tingkat underpricing.  

Menurut signaling theory, underpricing pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) merupakan sinyal baik akan 

kualitas dari perusahaan kepada investor (Venti Eka, 2014). Berdasarkan 

signaling theory, pengaruh profitabilitas terhadap tingkat underpricing dapat 

memberikan sinyal good news kepada investor apabila tingkat profitabilitas 

rendah. Hal ini dikarenakan bahwa sebaliknya tingkat profitabilitas yang 

rendah akan membuat tingginya tingkat underpricing. 

Teori ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Yolana dan Martani  (2005) dan Gerianta (2008). Hasil penelitian mereka 

menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara profitabilitas 

dan tingkat underpricing. Akan tetapi hasil ini bertentangan dengan hasil 

yang didapatkan pada penelitian yang dilakukan  yang oleh Hardiningsih 

dan Chairi (2002), yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap tingkat underpricing. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 

pertama dalam penelitian ini adalah: 

H01: Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Ha1: Profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

2.3.2 Pengaruh Financial Leverage terhadap Tingkat Underpricing 

Financial leverage juga merupakan salah satu rasio yang 

menunjukan informasi yang penting bagi investor. Dalam penelitian ini 

financial leverage diproksikan dengan menggunakan debt to equity ratio 
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(DER). Debt to equity ratio merupakan rasio perbandingan hutang dan 

modal. Debt to equity ratio yang tinggi menunjukan bahwa hutang yang 

dimiliki perusahaan juga tinggi. Umumnya, perusahaan lebih banyak 

menggunakan hutang daripada modal yang dimilikinya sendiri untuk 

pemenuhan segala kegiatan perusahaan (Ayu Wahyusari, 2013). 

Menurut signaling theory, underpricing pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) merupakan sinyal baik akan 

kualitas dari perusahaan kepada investor (Venti Eka, 2014). Berdasarkan 

signaling theory, pengaruh financial leverage terhadap tingkat underpricing 

akan memberikan sinyal good news kepada investor apabila tingkat leverage 

tersebut tinggi. Semakin tinggi tingkat leverage akan semakin tinggi pula 

risiko saham dari emiten yang bersangkutan, sehingga menunjukan bahwa 

semakin tinggi pula tingkat underpricingnya. 

Menurut Shoviyah (2013) nilai leverage yang tinggi menandakan 

struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang – hutang 

relatif terhadap ekuitas, sehingga menunjukan risiko kegagalan financial 

atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman semakin 

tinggi. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat return yang akan diterima 

oleh investor di masa mendatang, sehingga akan mempengaruhi keputusan 

investasi investor. Pernyataan yang berbeda dinyatakan oleh Yogi (2014) 

dan Hapsari (2014) yang menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat underpricing. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis 

kedua dalam penelitian ini adalah: 
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H02: Financial leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

Ha2: Financial leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Underpricing 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan potensi perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dan kemampuan untuk mengakses informasi yang 

lebih besar. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar 

atau kecilnya perusahaan yang dalam penelitian ini ditunjukkan dengan total 

asset yang dimilikinya. Perusahaan yang berukuran besar umumnya 

memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah dibandingkan dengan 

perusahaan kecil, karena dengan skala yang tinggi maka perusahaan besar 

cenderung tidak dipengaruhi oleh pasar, sebaliknya dapat mewarnai dan 

mempengaruhi keadaan pasar secara keseluruhan (Shoviyah, 2013). 

Perusahaan besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat 

daripada perusahaan kecil, karena lebih dikenal maka informasi mengenai 

perusahaan lebih banyak dan lebih mudah diperoleh oleh investor 

dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini akan mengurangi asimetri informasi 

pada perusahaan besar sehingga akan mengurangi tingkat underpricing 

dibandingkan perusahaan kecil yang penyebaran informasinya belum luas (I 

Dewa Ayu, 2013).  

Menurut signaling theory, underpricing pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) merupakan sinyal baik akan 

kualitas dari perusahaan kepada investor (Venti Eka, 2014). Berdasarkan 
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signaling theory, ukuran perusahaan akan memberikan sinyal good news 

kepada investor apabila ukuran perusahaan menunjukan tingkat yang 

rendah, karena pada umumnya ukuran perusahaan yang lebih kecil akan 

membuat tingkat underpricing perusahaan semakin meningkat. 

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolana dan 

Martani (2005), Eka Retnowati (2013), dan I Dewa Ayu (2013). Hasil 

penelitian mereka menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh 

negatif terhadap tingkat underpricing. Jadi, semakin besar perusahaan maka 

tingkat underpricing akan semakin kecil. Akan tetapi teori tersebut tidak 

sejalan dengan hasil yang didapatkan oleh Ruhani Ali dan Zamri Ahmad 

(2010). Hasil mereka mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif terhadap tingkat underpricing. Berdasarkan uraian tersebut maka 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah: 

H03: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat  

         underpricing. 

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

2.3.4 Pengaruh Reputasi Underwriter terhadap Tingkat Underpricing 

Underwriter is the underwriting in order to qualify Initial Public 

Offering (IPO) (Rosyidah dan Ulil, 2015). Underwriter merupakan mediator 

antara emiten dan calon investor. Sulistio (2005) dalam Shoviyah (2013) 

menyatakan bahwa underwriter yang bereputasi tinggi lebih berpengalaman 

dan lebih professional dalam menangani Initial Public Offering (IPO) 

perusahaan. Underwriter dengan reputasi tinggi lebih mempunyai 
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kepercayaan diri terhadap kesuksesan penawaran saham perdana. Dengan 

demikian ada kecenderungan underwriter yang bereputasi tinggi lebih 

berani untuk memberikan harga yang tinggi sebagai konsekuensi dari 

kualitas penjaminannya (I Dewa Ayu, 2013). Hal tersebut akan membuat 

tingkat underpricing rendah.  

Menurut signaling theory, underpricing pada perusahaan yang 

melakukan Initial Public Offering (IPO) merupakan sinyal baik akan 

kualitas dari perusahaan kepada investor (Venti Eka, 2014). Berdasarkan 

signaling theory, reputasi underwriter akan menunjukan good news bagi 

investor apabila underwriter yang digunakan merupakan underwriter yang 

bereputasi rendah. Underwriter yang bereputasi rendah dinilai kurang 

berpengalaman dan profesional dalam menangani  Initial Public Offering 

(IPO) perusahaan, sehingga tingkat kesuksesan saat Initial Public Offering 

(IPO) diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan underwriter yang 

bereputasi tinggi, sehingga akan membuat tingkat underpricing perusahaan 

lebih tinggi. 

Teori ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerianta 

(2008) Tety Anggita Safitri (2013), serta I Dewa Ayu (2013). Hasil 

penelitian mereka menunjukan bahwa semakin tinggi reputasi underwriter 

maka akan semakin rendah tingkat underpricing. Hal ini menunjukan bahwa 

reputasi underwriter memliki pengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempat dalam 

penelitian ini adalah: 
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H04: Reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

Ha4: Reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

2.4 Rerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian–penelitian terdahulu 

dapat diperoleh variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Penelitian ini menguji, menganalisis, serta menyimpulkan pengaruh 

profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, dan reputasi underwriter 

sebagai variabel independen terhadap tingkat underpricing sebagai variabel 

dependen pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 

periode 2010 – 2015 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini akan ditunjukkan oleh gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah penulis  

Profitabilitas  

Tingkat  

Underpricing 

Financial Leverage  
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Ha1  

 

Ha3  

Ha2  

Reputasi Underwriter  

Ha4  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 

antara profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, dan reputasi 

underwriter terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini dilakukan agar dapat 

membantu pihak terkait dalam melihat bagaimana menentukan harga saham 

pada saat Initial Public Offering (IPO) dengan baik dan tepat. Objek yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan  Initial 

Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-

2015.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan subyek dari penelitian. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010 – 2015. Pada periode pengamatan 

tersebut, terdapat 142 perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tabel 3.1 dapat dilihat jumlah 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010 – 2015 setiap tahunnya. 
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Tabel 3.1 

Jumlah Perusahaan Initial Public Offering (IPO) periode 2010 – 2015 

Tahun IPO Jumlah Perusahaan 

2010 23 

2011 25 

2012 23 

2013 31 

2014 23 

2015 17 

Total 
Perusahaan IPO 

142 

Sumber: www.e-bursa.com 

Sampel adalah sekumpulan dari populasi (Sekaran, 2010). Teknik yang 

digunakan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yang artinya sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010 – 2015. 

2. Perusahaan yang harga sahamnya mengalami underpricing pada saat 

Initial Public Offering (IPO). 

3. Perusahaan yang bukan berasal dari sektor perbankan. Hal ini didasarkan 

pada kenyataan bahwa laporan keuangan yang dimiliki sektor perbankan 

memiliki struktur yang berbeda dengan laporan keuangan milik sektor 

lain. 
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4. Memiliki kelengkapan informasi atau data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

5. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

3.3 Tipe, Jenis, dan Sumber Data Penelitian 

Tipe data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tidak perlu 

dikumpulkan lagi oleh peneliti (Sekaran, 2010). Sedangkan untuk jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data cross section (seksi silang). 

Data cross section adalah data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu 

(one shot) yang biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan pada waktu 

tertentu (Sekaran, 2010). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari situs www.e-

bursa.com untuk daftar perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) periode 2010 – 2015. Selain itu penelitian ini juga mengambil data dari 

laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia, Indonesia 

Capital Market Directory (ICMD), dan situs resmi perusahaan terkait. Data 

tersebut diperoleh dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu www.idx.co.id, 

situs Indonesia Capital Market Directory (ICMD), yaitu www.icamel.id, dan 

situs resmi perusahaan – perusahaan terkait.  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan 

metode studi pustaka dan metode dokumentasi. Adapun yang dimaksud dalam 

metode studi pustaka adalah dengan menelaah informasi dari artikel, jurnal, 
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literatur, dan hasil penelitian terdahulu sebagai referensi yang memuat 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan 

dengan metode dokumentasi berupa data sekunder Laporan Keuangan 

Tahunan periode 2010–2015 yang terdapat dalam situs resmi Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain (Sekaran, 2010). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah luas tingkat underpricing. Tingkat underpricing dinilai dengan 

initial return, yaitu return awal yang diterima oleh investor. Initial return 

merupakan selisih harga saham hari pertama diperdagangkan di pasar 

sekunder dengan harga saham pada saat Initial Public Offering (IPO).  

Cara perhitungan underpricing menggunakan initial return yang 

diterima investor ini sejalan dengan sejumlah penelitian terdahulu yang 

diantaranya Yolana dan Martani (2005), Ruhani Ali dan Zamri Ahmad 

(2010), Shoviyah Nur Aini (2013), dan Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono 

(2015). Perhitungan initial return menurut Tandelilin (2010) adalah sebagai 

berikut: 

IR = 
       

   
        

Dimana: 

IR = Initial Return 

Pt1 = Harga saham hari pertama di pasar sekunder 
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Pt0 = Harga saham saat Initial Public Offering (IPO) 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen baik secara positif ataupun negatif (Sekaran, 2010). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, 

yaitu profitabilitas, financial leverage, ukuran perusahaan, serta reputasi 

underwriter.  

a. Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return 

on Asset (ROA). Menurut Gitman (2003), Return on Asset (ROA) 

merupakan hubungan antara pendapatan dengan aset perusahaan, baik 

itu current assets ataupun fixed assets. Return on asset dihitung dengan 

membandingkan net income dengan total aset yang dimiliki perusahaan 

(Subramanyam dan Wild, 2010). Pengukuran ini juga digunakan pada 

beberapa penelitian terdahulu, antara lain Eka Retnowati (2013), Ayu 

Wahyusari (2013), I Dewa Ayu (2013), Ruhani Ali dan Zamri Ahmad 

(2010) dan Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono (2015). Perhitungannya 

adalah sebagai berikut: 

ROA  = 
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b. Financial Leverage 

Financial leverage dalam penelitian ini diproksikan dengan 

menggunakan Debt to Equity Ratio (DER). Menurut Subramanyam dan 

Wild (2010), debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan 

antara total hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal 

yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Rasio ini 

menunjukan proporsi penggunaan hutang terhadap modal yang dimiliki. 

Perhitungnan financial leverage dengan menggunakan Debt to Equity 

Ratio (DER) sejalan dengan perhitungan yang dilakukan dalam 

penelitian Ayu Wahyusari (2013), Shoviyah Nur Aini (2013), Eka 

Retnowati (2013), Irawati dan Rendi (2013, serta I Dewa Ayu (2013). 

Perhitungannya adalah sebagai berikut: 

DER  = 
          

            
 

c. Ukuran Perusahaan 

Dalam penelitian ini, proksi yang digunakan untuk menyatakan ukuran 

perusahaan adalah dengan natural logaritma dari total aset. Semakin 

besar total aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin 

besar ukuran dari perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika semakin kecil 

total aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka akan semakin kecil 

ukuran dari perusahaan tersebut. Perhitungan atas proksi ukuran 

perusahaan ini sejalan dengan perhitungan yang dilakukan di dalam 

penelitian Yolana dan Martani (2005), Eka Retnowati (2013), dan I 
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Dewa Ayu (2013) Ruhani Ali dan Zamri Ahmad (2010), Shoviyah Nur 

Aini (2013), Tety Anggita Safitri (2013), Lailatur Rosyidah dan Ulil 

Hartono (2015), serta beberapa penelitian lain. Perhitungannya adalah 

sebagai berikut: 

Ukuran Perusahaan  = Total Aset 

d. Reputasi Underwriter 

Reputasi underwriter merupakan variabel dummy dengan memberikan 

nilai 1 untuk underwriter yang bereputasi tinggi serta nilai 0 untuk 

sebaliknya (Shoviyah, 2013). Underwriter yang memiliki reputasi tinggi 

adalah underwriter yang masuk dalam top ten underwriter, sedangkan 

underwriter yang tidak masuk ke dalam top ten underwriter 

dikategorikan sebagai underwriter yang tidak memiliki reputasi tinggi. 

Pengukuran ini sejalan dengan pengukuran yang dilakukan di dalam 

penelitian Irawati dan Rendi (2013) dan Lailatur Rosyidah dan Ulil 

Hartono (2015) 

Tabel 3.2 

Operasional Variabel 

No. Definisi Variabel Formulasi Skala ukur 

1. 

Underpricing adalah 
adanya selisih positif 
antara harga saham di 
pasar sekunder dengan 
harga saham di pasar 
perdana (Tandelilin, 

2010). 

Tingkat 
Underpricing 

(Y) 

Rumus Tingkat Underpricing 
(Berbagai Jurnal): 

IR =        

   
        

 

Rasio 
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No. Definisi Variabel Formulasi Skala ukur 

2. 

Return on Asset 
(ROA) adalah 

perbandingan antara 
net income dengan 

total aset yang dimiliki 
perusahaan 

(Subramanyam dan 
Wild, 2010) 

Profitabilitas 
(X1) 

Rumus  ROA (Subramanyam 
dan Wild, 2010) : 
ROA =           

           
 

 

Rasio 

3. 

Rasio financial 
leverage yang diukur 
dengan menggunakan 

debt to equity ratio 
diukur dengan 

membagi total hutang, 
baik jangka panjang 

ataupun jangka 
pendek, yang dimiliki 

perusahaan dengan 
total ekuitas yang 

dimilikinya 
(Subramanyam dan 

Wild, 2010) 

Financial 
Leverage 

(X2) 

Rumus Financial Leverage 
(Subramanyam dan Wild, 

2010) : 
 

DER =           

            
 

 

Rasio 

4. 

Ukuran perusahaan 
adalah suatu skala 

dimana dapat 
diklasifikasikan besar 

kecil perusahaan 
menurut total aset 
yang dimilikinya 

(Lailatur Rosyidah & 
Ulil Hartono, 2015) 

Ukuran 
Perusahaan 

(X3) 
 

Rumus Ukuran Perusahaan 
(Berbagai Jurnal) : 

 

Ukuran Perusahaan =
 Ln (Total Aset) 

 

Rasio 
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No. Definisi Variabel Formulasi Skala ukur 

5. 

Penjamin emisi atau 
Underwriter diukur 

dengan menggunakan 
variabel dummy, yaitu 

memberikan nilai 1 
untuk penggunaan 
underwriter yang 

bereputasi tinggi serta 
0 untuk sebaliknya 

(Lailatur Rosyidah & 
Ulil Hartono, 2015) 

Reputasi 
Underwriter (X4) 

Rumus Reputasi Underwriter 
(Berbagai Jurnal) : 

Reputasi Underwriter =: 
Variabel Dummy, nilai 1 
untuk underwriter yang 

bereputasi tinggi serta nilai 0 
untuk sebaliknya 

Indeks 

Sumber: Data Olahan Penulis 

3.6 Metode Analisis Data  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier berganda. analisis regresi ini bertujuan untuk 

memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai  hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen untuk kinerja pada masing-masing 

perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan. Sebelum melakukan 

uji linier berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik 

guna mendapatkan hasil yang terbaik (Ghozali, 2009). Tujuan pemenuhan 

asumsi klasik ini dimaksudkan agar variabel bebas sebagai estimator atas 

variabel terikat tidak bias. 

Analisis data yang menggunakan analisis regresi berganda ini 

menggunakan model yaitu: 

IRt = β0 + β1ROAt-1 + β2DERt-1 + β3SIZEt-1 + β4REPUNDt + e 

Keterangan: 

IRt   = Tingkat Underpricing (Initial Return) tahun t 

β0   = Konstanta 
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β1, β2, β3,β4  =  Koefisien Regresi 

ROAt-1  = Return on Assets tahun t-1 

DER t-1  = Debt to Equity Ratio tahun t-1 

SIZE t-1  = Ukuran Perusahaan tahun t-1 

REPUND t  = Reputasi Underwriter tahun t 

e   = Standard Error 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

  Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang 

memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji 

hipotesis. Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data 

disertai dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik 

data yang bersangkutan (Winarno, 2011). Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai 

maksimum.  

  Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang 

bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data 

yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, sedangkan minimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terkecil data yang bersangkutan (Winarno, 

2011). 
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3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik  

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan 

sejumlah asumsi harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari 

model tersebut agar diperoleh estimasi yang tidak bias. Pengujian asumsi 

yang harus dipenuhi agar metode Ordinary Least Square (OLS) dapat 

digunakan dengan baik (uji persyaratan analisis), meliputi uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen 

dan independen dalam model regresi tersebut terdistribusi secara normal 

(Ghozali, 2009). Model regresi yang baik adalah yang mempunyai 

distribusi data yang normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat 

dilakukan dengan melakukan Uji Kolomogorov-Smirnov (K-S) atau 

dengan melihat nilai kurtosis dan skewness untuk semua variabel 

dependen dan independen (Ghozali, 2009). Uji normalitas dilakukan 

dengan membuat hipotesis: 

- Ho = Residual data terdistribusi normal 

- Ha = Residual data tidak terdistribusi normal 

Kriteria pengujian yang dilakukan adalah: 

- H0 diterima bila nilai probability pada hasil pengujian ≥ 0,05 

-  Ha diterima bila nilai probability pada hasil pengujian < 0,05 

Jika nilai profitabilitas yang diperoleh lebih besar sama dengan dari α = 

5%, maka Ho diterima, residual data terdistribusi normal. Jika nilai 
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profitabilitas yang diperoleh lebih kecil dari α = 5%, maka Ho ditolak, 

yang artinya residual data tidak terdistribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas  

 Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linier antar 

variabel melibatkan beberapa variabel independen, maka 

multikolinieritas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana 

(yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen). 

Kondisi terjadinya multikolinier ditunjukkan dengan menghitung 

koefisien korelasi antar variabel independen. Apabila koefisiennya 

rendah, maka tidak terdapat multikolinieritas. Kondisi lain terjadinya 

multikolinieritas adalah dengan nilai R² tinggi, tetapi variabel 

independen banyak yang menunjukkan nilai tidak signifikan. Adanya 

multikolinearitas masih menghasilkan estimator yang BLUE, tetapi 

menyebabkan suatu model mempunyai varian yang besar (Winarno, 

2011). Menurut Gujarati (2007) indikator terjadinya multikolinieritas 

yaitu : 

1. R2 tinggi tapi sedikit rasio t signifikan. 

2. Korelasi berpasangan yang tinggi diantara variabel-variabel penjelas. 

Jika korelasi berpasangan tinggi, maka ada kemungkinan terjadinya 

multikolinieritas. 

3. Dengan melakukan analisa correlation matrix untuk mengetahui 

hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersama 
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sama mempengaruhi satu variabel independen lain. Masing-masing 

persamaan dihitung nilai F dengan rumus. 

 Jika hasil dari correlation matrix antar variabel yang memiliki 

korelasi 0,80, maka model tersebut mengandung multikolinieritas. 

Namun jika korelasi yang dihasilkan dibawah 0,80, maka model tersebut 

lolos uji mulltikolinieritas (Gujarati, 2007). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk mendeteksi model 

regresi linear memiliki nilai residual yang berbeda. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka hal 

tersebut disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang menghasilkan 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedstisitas. Ada beberapa uji 

yang dapat dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heterokedastisitas, yaitu dengan melakukan Uji White dengan melihat 

profitabilitas Chi Squares (Ghozali, 2009). Selain itu uji 

heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan Uji Park, yaitu dengan 

cara meregresikan tiap-tiap variabel independen dengan nilai residual 

(Ghozali, 2009). Sebelum melakukan pengujian, ada baiknya disusun 

hipotesis terlebih dahulu, yaitu: 

Ho: Tidak ada gejala heterokedastisitas 

Ha: Ada gejala heterokedastisitas 
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Untuk Uji White, jika nilai profitailitas Chi Squares dari Obs*R-Square 

lebih besar dari α = 5%, maka Ho diterima, sebaliknya jika Chi Squares 

dari Obs*R-Square lebih kecil dari α = 5%, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima (Winarno, 2011). Untuk Uji Park, jika variabel independen 

secara statistik signifikan (signifikansi kurang dari 5%) mempengaruhi 

variabel dependen (nilai residual), maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Sebaliknya, jika variabel independen secara statistik tidak signifikan 

(signifikansi lebih dari 5%) mempengaruhi variabel dependen (nilai 

residual), maka Ho diterima dan Ha ditolak (Ghozali,2009).  

4. Uji Autokorelasi  

 Gujarati (2010) menyatakan bahwa autokorelasi (autocorrelation) 

adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya. Sehingga, pengujian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi adanya hubungan antara residual observasi dengan 

observasi lainnya. Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Otokorelasi muncul karena observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini 

timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 
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Pengidentifikasian yang dilakukan untuk menguji adanya autokorelasi 

dengan menggunakan Uji Durbin – Watson (Uji D-W). 

Gambar 3.1 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

 

 

 
 

  0     dL                dU     2       4-dU      4-dL               4 
    

(Sumber: Gujarati, 2010) 

- Tidak terdapat masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat 

berada pada nilai = du ≤ DW ≤ 4-du 

- Terdapat masalah autokorelasi  didalam model apabila D-W stat 

berada pada nilai = du ≥ DW ≥ 4-du 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model 

regresi linier bisa dilakukan dengan pendeteksian dengan percobaan 

Durbin-Watson (Uji DW) pengambilan keputusan dapat dilihat melalui 

tabel 3.4 Durbin-Watson berikut ini : 

 

 

 

 

Tolak Ho 

Otokorelasi 
Positif 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak menolak H0 
Tolak Ho 

Otokorelasi 
Negatif 
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Tabel  3.3 

Uji d Durbin-Watson: Aturan Keputusan 
 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada otokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada otokorelasi positif Tak ada keputusan dL ≤  d ≤ dU 

Tidak ada otokorelasi negatif Tolak 4 - dL <  d < 4 

Tidak ada otokorelasi negatif Tak ada keputusan 4 - dU ≤  d ≤ 4 - dL 

Tidak ada otokorelasi positif 
atau  negatif 

Jangan tolak dU <  d < 4 - dU 

Sumber: Gujarati, 2007                                      

3.6.3 Uji Hipotesis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

variabel-variabel independen dan variabel dependen. Pengujian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Determinasi R2 digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variable independen. Nilai koefisien determinasi adalah berada di antara 

0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variable-variable 

independen dalam menjelaskan variasi variable independen amat 

terbatas. Nilai yang semakin mendekati 1, berarti semakin besar 

kemampuan variabel independen untuk menjelaskan pengaruhnya 
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kepada variabel dependen atau memberikan hampir semua informasi 

yang dibutukan untuk memprediksi variasi variable dependen.  

Adjusted R2 menyatakan proporsi atau persentase dari total variasi 

variabel tak bebas Y yang dijelaskan oleh sebuah variabel penjelas X 

(Winarno, 2011). Dengan menggunakan nilai adjusted R2 dapat 

dievaluasi model regresi mana yang terbaik. Tidak seperti nilai R2, nilai 

adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variable independen 

ditambahkan kedalam model. Dalam kenyataan, nilai adjusted R2 dapat 

bernilai negatif, walaupun dikehendaki harus bernilai postif. Menurut 

Gujarati (2007), jika dalam uji empiris didapatkan nilai adjusted R2 

negatif, maka nilai adjusted R2 dianggap bernilai nol. Menurut 

Widarjono (2007), rumus R2 adalah sebagai berikut: 

R2 = 
   

   
 =   

    

   
 

Dimana : 

R2 = Nilai Koefisien Determinasi 

RSS = Residual Sum Square 

TSS = Total Sum Square 

Sementara rumus untuk adjusted R-Square adalah sebagai berikut 

(Anderson, 12th edition): 

Adjusted R-Square = 1 – (1-R2) 
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Dimana: 

N = Banyaknya Observasi 

k = Banyaknya variabel (Independen dan Dependen 

2. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

  Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen secara individual atau secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel atau dengan melihat taraf signifikansi atau value (α). 

Menurut Gujarati (2007), taraf signifikansi yang lazim digunakan antara 

lain 1%, 5%, dan 10%.  

 Kriteria pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitas 

adalah sebagai berikut (Gujarati, 2007): 

a) Jika p-value < α maka ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

b) Jika p-value ≥ α maka tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

c) Coefficient negatif menunjukan adanya pengaruh yang negatif. 

d) Coefficient positif menunjukan adanya pengaruh yang postif. 

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji statistik t pada dasarnya 

meunjukan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel –variabel dependen. Hipotesis 

nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (βi) sama 
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dengan nol. Sedangkan hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol atau dapat dituliskan dalam persamaan: 

Ho : βi = 0 

Ha : βi ≠ 0 

Ho berarti suatu variabel independen bukan merupkan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan Ha berarti 

variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependennya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Deskripsi Obyek Peneltian 

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang melakukan 

Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2010-

2015 yang kemudian dipilih beberapa sampel dari populasi tersebut dengan 

menggunakan purposive sampling method dengan kriteria yang sudah 

dijelaskan pada bab tiga. Selama periode pengamatan yang dilakukan dari 

tahun 2010 – 2015 terdapat sebanyak 142 perusahaan yang melaukan Initial 

Public Offering (IPO), delapan perusahaan dikeluarkan karena tidak 

mengalami underpricing, sembilan perusahaan dikeluarkan karena tidak 

memiliki data yang lengkap, sebelas perusahaan mempublikasikan laporan 

keuangannya dengan mata uang asing, tiga belas perusahaan dikeluarkan 

karena berasal dari sektor perbankan, dan tiga perusahaan di outlier agar 

residual data yang dihasilkan terdistribusi normal. Sehingga total sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 98 perusahaan yang mengalami 

underpricing pada saat Initial Public Offering (IPO). Rincian perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini terlampir pada lampiran 1.  

4.2 Analisis Hasil Data 

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 

  Uji statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, 
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nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing 

masing variabel. Berikut ini dijelaskan statistik data penelitian : 

Tabel 4.1 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Variabel ROA merupakan variabel yang menunjukan tingkat 

profitabilitas perusahaan. Berdasarkan tabel 4.1 diatas dengan sampel 

sebanyak 98 perusahaan yang mengalami underpricing pada saat Initial 

Public Offering (IPO) menunjukan bahwa nilai minimum variabel ROA 

adalah 0,00 atau sebesar 0% yang dimiliki oleh Nirvana Development Tbk. 

dan Indomobil Multi Jasa Tbk. dan nilai maksimum ROA adalah 0,61 atau 

sebesar 61% yang dimiliki oleh Berau Coral Energy Tbk. Nilai rata-rata 

(mean) ROA adalah sebesar 0,1054 lebih kecil dari nilai standar deviasinya 

0,10807. Hal ini menunjukan bahwa data variabel ROA merupakan data 

heterogen, yaitu data memiliki banyak variasi dan terdistribusi kurang baik.  

DER merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukan 

tingkat leverage perusahaan. Berdasarkan tabel 4.1 diatas, nilai minimum 

DER adalah 0,03 atau sebesar 3% yang dimiliki oleh Benakat Integra Tbk. 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 98 0,00 0,61 0,1054 0,10848 

DER 98 0,03 14,13 1,8326 2,02976 

SIZE 
98 2.730.632.000 12.795.803.000.000 1.668.983.867.695 2.211.783.422.984 

REPUND 98 0,00 1,00 0,3878 0,48974 

IR 98 0,01 0,46 0,1628 0,10732 

Valid N (listwise) 98     
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dan nilai maksimumnya adalah 14,13 atau sebesar 1413% yang dimiliki 

oleh Sarana Meditama Metropolitan Tbk. Nilai rata-rata (mean) DER 

sebesar 1,8326 lebih kecil dari nilai standar deviasinya 2,02976. Hal ini 

menunjukan bahwa data variabel DER merupakan data heterogen, yaitu 

data memiliki banyak variasi dan terdistribusi kurang baik. 

SIZE merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukan besar 

kecilnya ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan logaritma 

natural total aset. Berdasarkan tabel 4.1 diatas, nilai minimum SIZE adalah 

PP Proprti Tbk. dengan total aset sebesar Rp 2,730,632,000 dan nilai 

maksimumnya dimiliki oleh Krakatau Steel (Persero) Tbk. sebesar Rp. 

12,795,803,000,000. Nilai rata-rata (mean) SIZE dalam penelitian ini 

adalah sebesar 1,668,983,867,695.210 lebih kecil dari deviasinya 

2,211,783,422,984.740. Hal ini menunjukan bahwa data variabel SIZE 

merupakan data heterogen, yaitu data memiliki banyak variasi dan 

terdistribusi kurang baik. 

REPUND merupakan variabel yang digunakan untuk menunjukan 

prestasi dan kepercayaan para perusahaan calon emiten yang disandang 

oleh Lembaga Penjamin Emisi (Underwriter) atas nama besar yang 

dimilikinya. Dalam penelitian ini reputasi underwriter diklasifikasikan 

menjadi dua, yaitu Top Ten Underwriter dan Non Top Ten Underwriter. 

Klasifikasi ini dibuat berdasarkan Bloomberg Underwriter Rankings. 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas nilai minimum variabel REPUND adalah 0 

dan nilai maksimumnya adalah satu. Nilai rata-rata (mean) untuk variabel 
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ini adalah 0,3878 atau 38,78%. Artinya terdapat 38,78%  atau sebanyak 38 

perusahaan menggunakan underwriter yang termasuk klasifikasi top ten. 

Kemudian, sisanya sebesar 61,22% atau sebanyak 60 perusahaan 

menggunakan underwriter yang tidak masuk dalam klasifikasi top ten. 

Sedangkan nilai standar deviasinya adalah 0,48974 lebih besar dari nilai 

mean. Hal ini menunjukan bahwa data variabel REPUND merupakan data 

heterogen, yaitu data memiliki banyak variasi dan terdistribusi kurang baik. 

Variabel IR menunjukan besarnya tingkat underpricing yang 

dialami perusahaan pada saat Initial Public Offering (IPO). Variabel ini 

diproksikan dengan menggunakan perhitungan initial return. Nilai 

minimum IR dimiliki oleh MNC Sky Vision Tbk. dengan nilai sebesar 

0,007 atau sebesar 0,7% dan nilai maksimum dimiliki oleh Pelayaran Nelly 

Dwi Putri Tbk. dengan nilai sebesar 0,458 atau 45,8%. Nilai rata-rata 

(mean) dari variabel ini adalah 0,1628 lebih besar dari nilai standar 

deviasinya adalah 0,10732. Hal ini menunjukan bahwa data variabel IR 

merupakan data homogen, yaitu data tidak memiliki banyak variasi dan 

terdistribusi baik. 

4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi penelitian ini, variabel dependen dan independen berdistibusi 

normal atau tidak (Ghozali, 2009). Penelitian ini melakukan uji 

normalitas menggunakan Tes Kolomogorov-Smirnov dengan hipotesis:  
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- Ho = Residual data terdistribusi normal 

- Ha = Residual tidak terdistribusi normal 

Menurut Imam Ghozali (2005), distribusi data dapat dilihat dengan 

melihat tabel menggunakan kriteria sebagai berikut: 

 Jika nilai probabilitas (Kolomogorov-Smirov) < 5% (0,05), maka 

data terdistribusi tidak normal 

 Jika nilai probabilitas (Kolomogorov-Smirnov ≥ 5% (0,005), maka 

data terdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas tersebut dapat diketahui dari melihat nilai 

Unstandardized Residual (RES1) pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

 

 
 

 
 

 
 

S

u

m

b

e

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,10156357 

Most Extreme Differences Absolute 0,088 

Positive 0,088 

Negative -0,051 

Test Statistic 0,088 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,058c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Hasil Uji Kolomogorov-Smirnov menunjukan bahwa data sudah 

terdistribusi normal. Hal ini dapat kita lihat dimana hasil porbabilitas 

Kolomogorov-Smirnov menunjukan angka 0,088 dengan tingkat 

signifikansi 0,058 lebih besar daripada 0,05 (5%). Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis Ho dalam uji normalitas diterima dan Ha 

ditolak. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Winarno, 

2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar  

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melakukan analisa 

correlation matrix untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih 

variabel independen secara bersama sama mempengaruhi satu variabel 

independen lain. variabel bebasnya. Hasil perhitungan nilai correlation 

matrix dapat diketahui pada tabel 4.2 dibawah ini : 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Coefficient Correlations
a 

Model REPUND DER ROA SIZE 

1 Correlations REPUND 1,000 -0,049 -0,124 -0,244 

DER -0,049 1,000 0,053 -0,168 

ROA -0,124 0,053 1,000 0,018 

SIZE -0,244 -0,168 0,018 1,000 

a. Dependent Variable: IR 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
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Ketentuan yang menentukan adanya multikolineraitas apabila 

terdapat variabel yang bernilai lebih dari 0,80. Berdasarkan hasil 

pengolahan data yang dilakukan, dapat dilihat pada tabel 4.2 bahwa 

nilai tersebut tidak ada yang melebihi nilai 0,80, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya 

multikolineritas antar variabel independen. 

3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Uji Park. Uji Park dilakukan dengan menggunakan cara 

meregresikan nilai residual dengan masing-masing variabel independen 

(Ghozali, 2009). Hipotesis yang dibuat dalam uji heterokedatisitas ini 

adalah : 

Ho: Tidak ada gejala heterokedastisitas 

Ha: Ada gejala heterokedastisitas 

 Pengambilan keputusan dalam pengujian ini adalah : 

Jika probability (signifikansi) ≥ α  0,05 maka H0 diterima 

Jika probability (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak   

Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Park 

diperlihatkan di tabel 4.4 dibawah ini : 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Park (Heterokedastisitas) 

Coefficientsa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Dependent Variabel: LOGRES2 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

 
  

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, dapat kita lihat bahwa hasil regresi 

nilai residual dengan masing-masing variabel independen memiliki 

tingkat signifikansi diatas 0,05 atau 5%. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa model regresi pada penelitian ini bebas dari masalah 

heterokedastisitas, dengan kata lain hipotesis Ho dalam penelitian ini 

diterima dan Ha ditolak. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat hubungan antara residual 

satu observasi dengan residual observasi lainnya. Sehingga, pengujian 

ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan antara residual 

observasi dengan observasi lainnya (Gujarati, 2010). Dalam penelitian 

ini uji autokorelasi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai Durbin-

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5,334 3,823  -1,395 0,166 

ROA -1,828 1,652 -0,115 -1,106 0,272 

DER -0,061 0,089 -0,072 -0,689 0,493 

SIZE 0,005 0,141 0,004 0,035 0,972 

REPUND -0,127 0,379 -0,036 -0,335 0,738 
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Watson. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.5 dibawah ini: 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 
 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Gambar 4.1 

Statistik Pengambilan Keputusan Durbin-Watson 

 

 

 

 

 

0               1,5872  1,7567      1,768 2,2433         2,4128          4 

Sumber: Data diolah penulis, 2016 

Hasil nilai Durbin-Watson dalam penelitian ini adalah 1,760. 

dengan nilai tabel signifikansi 5%, jumlah sampel 98, dan jumlah 

variabel independen 4 (k=4), maka nilai batas atas (Du) yang 

didapatkan pada tabel Durbin-Watson adalah 1,7575. Tidak terdapat 

masalah autokorelasi di dalam model apabila D-W stat berada pada 

nilai = du ≤ DW ≤ 4-du. Terdapat masalah autokorelasi  didalam model 

Model Durbin-Watson 

1 1,768 

 

Tidak ada 
Otokorelasi 
Positif 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak ada 
keputusan 

Tidak ada Otokorelasi Tidak ada 

Otokorelasi 
Negatif 
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apabila D-W stat berada pada nilai = du ≥ DW ≥ 4-du. Oleh karena nilai 

Durbin-Watson yang didapatkan dalam penelitian ini 1,760 lebih besar 

daripada nilai Durbin Watson yang ada pada tabel 1,7575 dan lebih 

kecil dibandingkan nilai 4-Du (4 – 1,7589 = 2,4103), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan autokorelasi dalam 

penelitian ini.  

4.2.3 Analisis Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis tentang 

pengaruh variabel independen secara simultan maupun parsial. Model 

analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

IRt = β0 + β1ROAt-1 + β2DERt-1 + β3LnSIZEt-1 + β4REPUNDt + e 

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini: 

Tabel 4.6 

Hasil Analisis Liniear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,537 0,227  2,369 0,020 

ROA -0,216 0,098 -0,218 -2,204 0,030 

DER -0,010 0,005 -0,181 -1,808 0,074 

LNSIZE -0,012 0,008 -0,152 -1,475 0,144 

REPUND 0,012 0,022 0,056 0,551 0,583 
a. Dependent Variabel: IR 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
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Dari hasil regresi diatas, maka didapatkanlah persamaan regresi linier data 

sebagai berikut: 

IRt = 0,537 – 0,216ROA – 0,010DER – 0,012LNSIZE + 0,012  

REPUND  

Dari hasil diatas adapun interpretasi dari persamaan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

a. Apabila Return on Asset (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), ukuran 

perusahaan (SIZE) pada tahun t-1, dan reputasi underwriter (REPUND) 

pada tahun t diasumsikan konstan, maka tingkat underpricing (IR) pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2010-2015 adalah sebesar 0,537 atau 53,7%. 

b. Koefisien regresi untuk variabel ROA adalah sebesar -0,216. Hal ini 

menunjukan bahwa variabel ROA memiliki pengaruh negatif signifikan 

terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-

2015. Jika ROA mengalami kenaikan satu satuan pada tahun t-1, maka 

tingkat underpricing pada tahun t akan mengalami penurunan sebesar 

0,216 atau sebesar 21,6% dengan asumsi kondisi variabel lainnya 

konstan. 

c. Koefisien regresi untuk DER adalah sebesar -0,010, yang berarti 

varabel DER memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jika DER 
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mengalami kenaikan satu satuan pada tahun t-1, maka tingkat 

underpricing pada tahun t akan mengalami penurunan sebesar 0,010 

atau 1,0% dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

d. Koefisien regresi untuk LnSIZE adalah -0,012, hal ini menunjukan 

bahwa LnSIZE memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Jika 

LnSIZE mengalami kenaikan satu satuan pada tahun t-1, maka tingkat 

underpricing pada tahun t akan mengalami penurunan sebesar 0,012 

dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

e. Koefisien regresi untuk REPUND adalah 0,012, yang berarti REPUND 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Hal ini 

menunjukan bahwa penggunaan underwriter (penjamin emisi) yang 

lebih kredibel akan lebih tinggi tingkat underprcing nya jika 

dibandingkan dengan penggunaan underwriter (penjamin emisi) yang 

tidak kredibel. 

4.2.4 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Uji Determinasi atau yang biasa disebut Adjusted R2 menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen. Uji Determinasi R2 digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
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variable independen (Winarno, 2011). Hasil koefisien determinasi 

(Adjusted R Square) dapat dilihat di tabel 4.8 dibawah ini: 

Tabel 4.7 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 Model Summaryb 

 

 
 

 
 

a. Predictors: (Constant), ROA, DER, SIZE, REPUND 
b. Dependent Variabel: IR 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Dari tabel 4.7 diatas dapat diketahui hasil uji koefisien determinasi 

yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen terhadap variabel dependen. 

Hasil menunjukan  nilai koefisien determinasi diketahui bahwa Adjusted R 

Square (R2) adalah 0,066. Hal ini berarti bahwa 6,6% variabel Tingkat 

Underpricing (IR) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu 

profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, financial leverage yang 

diproksikan dengan DER, ukuran perusahaan (SIZE), dan reputasi 

underwriter (REPUND). Sedangkan 93,4% sisanya dijelaskan oleh faktor-

faktor lain diluar model yang dianalisis. 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 
0,323a 0,104 0,066 0,104 2,712 4 93 0,035 
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4.2.5 Uji Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Statistik t 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien regresi 

dari variabel indeoenden secara individual atau parsial berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji statistik 

dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Hipotesis Statistik t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0,537 0,227  2,369 0,020 

ROA -0,216 0,098 -0,218 -2,204 0,030 

DER -0,010 0,005 -0,181 -1,808 0,074 

LNSIZE -0,012 0,008 -0,152 -1,475 0,144 

REPUND 0,012 0,022 0,056 0,551 0,583 
a. Dependent Variabel: IR 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uji statistik t di tabel 4.8 

adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

H01: Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap tingkat  

 underpricing. 

Ha1: Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap tingkat underpricing 
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Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.8 diatas, variabel 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset (ROA) 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,030 yang berarti lebih kecil dari 

taraf signifikansi 0,05 (0,030 < 0,05). Hal ini menunjukan bahwa Ha1 

diterima, profitabilitas berpengaruh terhadap tingkat underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Nilai koefisien sebesar  

-0,216 menunjukan arah yang negatif antara ROA dengan tingkat 

underpricing. Arah negatif menunjukan bahwa semakin besar ROA 

suatu perusahaan, maka akan semakin kecil tingkat underpricing pada 

saat perusahaan melakukan Initial Public Offering (IPO). 

2. Hipotesis 2 

H02: Financial leverage (DER) tidak berpengaruh terhadap tingkat 

        underpricing. 

Ha2: Financial leverage berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.8 diatas, variabel financial 

leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) 

memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,074 atau lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,10 (0,074 > 0,10). Hal ini menunjukan bahwa Ha2 

dalam penelitian ini diterima, financial leverage berpengaruh pada 

tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. 

Nilai koefisien sebesar -0.010 menunjukan adanya arah yang negatif 

Pengaruh Profitabilitas..., Sarita Amalina, Ak.-IBS, 2016



88 
 

Indonesia Banking School 

antara DER dengan tingkat underpricing. Arah negatif menunjukan 

bahwa semakin besar DER suatu perusahaan, maka akan semakin kecil 

tingkat underpricing pada saat perusahaan melakukan Initial Public 

Offering (IPO). 

3. Hipotesis 3 

H03: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat 

   underpricing. 

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.8 diatas, variabel 

ukuran perusahaan (SIZE) memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,144 

atau lebih besar dari taraf signifikansi sebesar 0,010 (0,144 > 0,10). 

Hal ini menunjukan bahwa H03 dalam penelitian ini diterima, ukuran 

perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Nilai 

koefisien sebesar -0,012 menunjukan arah yang negatif antara ukuran 

perusahaan (SIZE) dengan tingkat underpricing. 

4. Hipotesis 4 

H04: Reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat 

underpricing. 

Ha4: Reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 
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Berdasarkan hasil uji statistik pada tabel 4.8 diatas, variabel 

reputasi underwriter (REPUND) memiliki tingkat signifikansi sebesar 

0,583 atau lebih besar dari taraf signifikansi 0,10 (0,583 > 0,10). hal 

ini menunjukan bahwa H04 dalam penelitian ini diterima, reputasi 

underwriter (REPUND) tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering 

(IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Nilai 

koefisien sebesar 0,012 menunjukan arah yang positif antara reputasi 

underwriter (REPUND) dengan tingkat underpricing. 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Tingkat Underpricing 

Menurut Gitman (2003), “Profitability is the relationship between 

revenues and cost generated by using the firm’s asset- both current and 

fixed- in productive activities”. Informasi mengenai tingkat profitabilitas 

perusahaan merupakan salah satu informasi penting bagi investor dalam 

membuat keputusan investasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

tingkat signifikansi profitabilitas (ROA) menunjukan angka 0,030 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 dengan angka koefisien bertanda 

negatif. Hal ini menunjukan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh 

yang negatif signifikan terhadap tingkat underpricing, dimana semakin besar 

nilai profitabilitas (ROA) suatu perusahaan, maka akan semakin kecil 

tingkat underpricing perusahaan tersebut pada saat melakukan Initial Public 

Offering (IPO).  
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Umumnya, tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukan kinerja 

perusahaan yang baik pula dalam menghasilkan laba dengan aset yang 

dimiliki. Menurut Kim et al. (1993) dalam I Dewa Ayu (2013) tingkat 

profitabilitas yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian perusahaan di 

masa yang akan datang dan sekaligus mengurangi ketidakpastian yang 

dimana merupakan salah satu penyebab terjadinya tingkat underpricing pada 

saat Initial Public Offering (IPO), sehingga akan mengurangi tingkat 

underpricing. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono (2015), Mohammad Adam et al., (2015), 

dan Eko Retowati (2013) yang menyebutkan tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara profitabilitas (ROA) dengan tingkat underpricing. Akan 

tetapi, hasil dalam penilitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

Yolana dan Martani (2005), Yogi (2014), dan Gerianta (2008). Mereka 

berpendapat bahwa ada pengaruh signifikan kearah negatif antara 

profitabilitas (ROA) dengan tingkat underpricing. Yolana dan Martani 

(2005) berpendapat bahwa semakin besar nilai profitabilitas (ROA) maka 

tingkat pengembalian yang diharapkan investor juga besar, dan akan 

semakin besar pula minat investor pada saham ini. Semakin banyaknya 

permintaan terhadap suatu saham akan membuat emiten lebih percaya diri 

untuk membuat harga lebih tingga pada saat Initial Public Offering (IPO), 

sehingga akan mengurangi kemungkinan harga underpriced terjadi. 

 

 

Pengaruh Profitabilitas..., Sarita Amalina, Ak.-IBS, 2016



91 
 

Indonesia Banking School 

4.3.2 Pengaruh Financial Leverage (DER) terhadap Tingkat Underpricing 

Financial leverage (DER) juga merupakan salah satu rasio yang 

menunjukan informasi yang penting bagi investor. Martono dan Harjito 

(2008) mengemukakan bahwa rasio leverage mengacu pada penggunaan 

asset dan sumber dana oleh perusahaan dimana dalam penggunaan asset atau 

dana tersebut perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap atau beban tetap. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat signifikansi variabel 

financial leverage menunjukan angka 0,074 lebih kecil dari taraf 

signifikansi 0,10 dengan angka koefisien bertanda negatif. Hal ini 

menunjukan bahwa financial leverage (DER) memiliki pengaruh yang 

negatif terhadap tingkat underpricing, dimana semakin besar nilai financial 

leverage (DER) suatu perusahaan, maka akan semakin kecil tingkat 

underpricing perusahaan tersebut pada saat melakukan Initial Public 

Offering (IPO).  

Hal ini menunjukan bahwa investor menjadikan leverage  

perusahaan dalam pertimbangannya untuk menanamkan modalnya 

diperusahaan tersebut. Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan 

memberikan sinyal (bad news) kepada para investor yang menggambarkan 

perusahaan lebih banyak menggunakan hudang dibandingkan dengan 

modalnya, sehingga akan semakin tinggi risiko yang akan ditanggung 

investor. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Yogi (2014) dan Hapsari (2014). Akan 

tetapi, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang di dapatkan oleh 
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Gerianta (2008), Shoviyah Nur Aini (2013), Eka Retnowati (2013), I Dewa 

Ayu (2013), dan Mohammad Adam et al. (2015) yang mengatakan tidak ada 

pengaruh antara financial leverage (DER) dengan tingkat underpricing.  

4.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Tingkat Underpricing 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan potensi perusahaan dalam 

menghasilkan arus kas dan kemampuan untuk mengakses informasi yang 

lebih besar. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar 

atau kecilnya perusahaan yang dalam penelitian ini ditunjukkan dengan total 

asset yang dimilikinya. Hasil penelitian ini menunjukan ukuran perusahaan 

(SIZE) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,144 besar dari taraf signifikansi 

sebesar 0,10. Hal ini menunjukan bahwa tidak adanya pengaruh ukuran 

perusahaan (SIZE) terhadap tingkat underpricing. 

Hasil yang didapatkan penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

yang didapatkan oleh Yolana dan Martani (2005), Eka Retnowati (2013), 

dan I Dewa Ayu (2013). Hasil penelitian mereka menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh yang negatif signifikan dari ukuran perusahaan (SIZE) 

terhadap tingkat underpricing. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gerianta (2008), Resta Azzahra (2011) dan 

Tety Anggita (2013). Resta Azzahra (2011) berpendapat bahwa tidak ada 

pengaruhnya ukuran perusahaan terhadap tingkat underpricing menunjukan 

bahwa investor tidak mempertimbangkan besaran perusahaan untuk 

membeli saham perusahaan pada saat IPO. Apabila investor melihat prospek 

perusahaan tersebut kedepannya akan baik, maka besar kecilnya perusahaan 
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tersebut tidak akan menjadi pertimbangan. Pendapat serupa juga 

diungkapkan oleh Tety Anggita (2013), besar kecilnya perusahaan tidak 

akan dijadikan pertimbangan bagi investor selama perusahaan tersebut 

dilihat dapat memberikan capital gain yang memuaskan untuk kedepannya. 

4.3.4 Pengaruh Reputasi Underwriter (REPUND) terhadap Tingkat 

Underpricing 

Underwriter is the underwriting in order to qualify Initial Public 

Offering (IPO) (Rosyidah dan Ulil, 2015). Underwriter merupakan mediator 

antara emiten dan calon investor. Fungsi underwriter pada saat Initial Public 

Offering (IPO) yaitu menjamin terjualnya saham sesuai dengan tipe 

penjaminan yang disepakati dan menentukan harga penawaran saham yang 

tepat bersama dengan emiten. Mereka juga memberi nasehat tentang hal–hal 

yang perlu diperhatikan emiten saat melakukan penawaran. Dalam 

penelitian ini underwriter diklasifikasikan menjadi dua, yaitu underwriter 

yang bereputasi tinggi yang masuk ke dalam top ten underwriter menurut 

Bloomberg Underwriter Ranking dan underwriter yang tidak bereputasi 

tinggi yang tidak masuk kedalam top ten underwriter. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa reputasi underwriter 

(REPUND) memiliki tingkat signifikasi sebesar 0,583, lebih besar dari taraf 

signifikansi 0,10. Hal tersebut menunjukan bahwa reputasi underwriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing.  

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan 

hasil yang di dapatkan pada penelitian Gerianta (2008) Tety Anggita Safitri 
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(2013), serta I Dewa Ayu (2013). Hasil penelitian mereka menunjukan 

bahwa semakin tinggi reputasi underwriter maka akan semakin rendah 

tingkat underpricing. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Yolana dan Martani (2005), Shoviyah Nur Aini (2013), serta 

Lailatur Rosyidah dan Ulil Hartono (2008) yang menyatakan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan antara reputasi underwriter dan tingkat 

underpricing. Yolana dan Martani (2005) berpendapat bahwa hal ini dapat 

terjadi karena adanya perbedaan perangkingan reputasi underwriter yang 

dilakukan masing-masing peneliti mengingat belum ada lembaga untuk 

melakukan perankingan resmi untuk underwriter di Indonesia. Selain itu 

calon emiten juga akan lebih mempertimbangkan faktor-faktor kuantitatif 

daripada kualitatif dalam pengambilan keputusan investasi. Shoviyah Nur 

Aini (2013) berpendapat bahwa terdapat dua syarat sinyal positif dan efektif 

bagi para investor yakni sinyal tersebt harus disampaikan oleh investor dan 

dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan berkualitas 

rendah. Penggunaan underwriter dengan reputasi yang baik relatif mudah 

ditiru oleh berbagai jenis perusahaan, sehingga investor tidak akan bisa 

membedakan kualitas emiten yang baik atau buruk atau akan tinggi atau 

rendahnya tingkat underpricing haanya melihat underwriter yang digunakan 

perusahaan saat Initial Public Offering (IPO). 

4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil yang didapatkan penelitian ini, profitabilitas 

(ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing pada saat 
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IPO. ROA dijadikan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh investor 

sebelum melakukan investasi. Umumnya, tingkat profitabilitas yang tinggi 

menunjukan kinerja perusahaan yang baik pula dalam menghasilkan laba 

dengan aset yang dimiliki. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan mengurangi 

ketidakpastian perusahaan di masa yang akan datang dan sekaligus 

mengurangi ketidakpastian yang dimana merupakan salah satu penyebab 

terjadinya tingkat underpricing pada saat Initial Public Offering (IPO), 

sehingga akan mengurangi tingkat underpricing. Oleh sebab itu, manajemen 

perusahaan calon emiten yang akan melakukan IPO perlu memperhatikan 

besarnya Return on Asset (ROA) perusahaan sebelum melakukan Initial 

Public Offering (IPO) agar tingkat underpricing tidak terlalu tinggi dan dapat 

mendapatkan dana yang maksimal untuk kebutuhan pendanaan perusahaan.  

Financial Leverage (DER) berdasarkan hasil penelitian ini juga 

memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat underpricing. Pada umumnya 

DER yang tinggi akan memberikan sinyal bad news kepada investor dengan 

menunjukan bahwa tingkat hutang perusahaan tersebut tinggi, sehingga akan 

mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan modalnya. Hal 

tersebut akan berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Oleh karena itu, 

manajemen ada baiknya mengontrol tingkat DER yang dimilikinya sebelum 

memutuskan untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) agar dapat 

mendapatkan dana yang maksimal untuk kebutuhan pendanaan perusahaan. 

Ukuran perusahaan dan reputasi underwriter yang dalam penelitian 

tidak bisa dijadikan patokan untuk melihat bagaimana harga suatu saham yang 
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akan masuk pasar perdana. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan dan reputasi underwriter tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat 

underpricing. Banyak investor yang lebih menganggap banyak faktor-faktor 

lain yang dianggap lebih penting dan lebih bisa memprediksi bagaimana harga 

saham tersebut pada saat masuk ke pasar perdana seperti misalnya mengenai 

kinerja perusahaan ataupun kondisi pasar. Oleh karena itu, diperlukan bagi 

manajemen perusahaan yang akan melakukan IPO untuk tidak hanya 

memperhatikan faktor-faktor internal sebelum melakukan IPO, tapi juga 

memperhatikan faktor-faktor eksternal yang ada seperti faktor-faktor 

makroekonomi. 

Hasil dalam penelitian ini juga mennjukan bahwa variabel 

independen hanya bisa menjelaskan besarnya variasi dalam variabel terikat 

hanya sebesar 6,6%, sedangkan 93,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini dapat kita lihat bahwa rata-rata 

investor kurang memperhatikan aspek-aspek fundamental perusahaan dan 

sinyal-sinyal yang sudah ada. Kita dapat melihat bahwa masih banyak calon 

investor yang bertindak spekulatif, tanpa mempertimbangkan faktor rasional 

dalam pengambilan keputusan investasi.  

Jadi kesimpulannya terdapat dua variabel yang paling berpengaruh 

dalam penelitian ini, antara lain profitabilitas (ROA) dan financial leverage 

(DER). Variabel lainnya, ukuran perusahaan dan reputasi underwriter tidak 

memiliki pengaruh terhadap tingkat underpricing. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return om Asset (ROA), financial 

leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER), ukuran 

perusahaan, dan reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing yang 

diproksikan dengan Initial Return pada saat Initial Public Offering (IPO) di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2015. Berdasarkan analisis 

penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing, Ha1 dalam penelitian ini diterima.  

2. Variabel financial leverage (DER) memiliki pengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing, Ha2 dalam penelitian ini diterima.  

3. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) tidak memiliki pengaruh terhadap 

tingkat underpricing, H03 dalam penelitian ini diterima.  

4. Variabel reputasi underwriter (REPUND) tidak memiliki pengaruh 

terhadap tingkat underpricing, H04 dalam penelitian ini diterima.  
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan calon emiten yang akan melakukan go public 

diharapkan memperhatikan bagaimana kondisi dan kinerja keuangan 

perusahaan yang akan dicantumkan ke dalam prospektus sebelum 

melakukan Initial Public Offering (IPO), dimana salah satunya aalah 

tingkat profitabilitas dan tingkat leverage, agar dapat meminimalisir 

tingkat underpricing yang mungkin dialami pada saat melakukan 

Initial Public Offering (IPO). 

2. Bagi para investor sebaiknya memperhatikan dengan baik bagaimana 

prospektus yang dimiliki oleh perusahaan sebelum menanamkan 

modal di saham perusahaan yang akan melakukan Initial Public 

Offering (IPO). Hal ini dilakukan agar investor dapat mendapatkan 

capital gain yang maksimal untuk kedepannya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain diluar 

penggunaan variabel yang digunakan dalam penelitian ini, seperti kurs, 

inflasi, reputasi auditor dan lainnya mengingat kecilnya pengaruh 

variabel-variabel independen pada tingkat underpricing dalam 

penelitian ini. Hal ini dikarenakan sangat memungkinkan banyak 

variabel lain yang bisa lebih besar mempengaruhi tingkat 

underpricing. 
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LAMPIRAN 1 

DAFTAR TINGKAT UNDERPRICING PERUSAHAAN 

 

Nama Perusahaan Tingkat 
Underpricing Tanggal IPO 

Benakat Integra Tbk. 0.250 11-Feb-10 

Sarana Menara Nusantara Tbk. 0.095 8-Mar-10 

Nippon Indosari Corpindo Tbk. 0.114 28-Jun-10 

Golden Retailindo Tbk. 0.286 7-Jul-10 

Skybee Tbk. 0.200 7-Jul-10 

Bukit Uluwatu Villa Tbk. 0.346 12-Jul-10 

Berau Coral Energy Tbk. 0.075 19-Aug-10 

Harum Energy Tbk. 0.154 6-Oct-10 

Indofood CBP ukses Makmur Tbk. 0.112 
 

7-Oct-10 
 

Krakatau Steel (Persero) Tbk. 0.118 10-Nov-10 

Agung Podomoro Land Tbk. 0.288 11-Nov-10 

Wintermar Offshore Marine Tbk. 0.250 29-Nov-10 

Midi Utama Indonesia Tbk. 0.200 30-Nov-10 

Multilifting Mitra Indonesia Tbk. 0.350 
 

29-Dec-10 
 

Megapolitan Developments Tbk. 0.080 12-Jan-11 

Martina Berto Tbk. 0.081 13-Jan-11 

Mitrabahtera Segara Sejati Tbk.   0.063 6-Apr-11 
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Nama Perusahaan Tingkat 
Underpricing Tanggal IPO 

Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk.   0.167 11-Apr-11 

Buana Listya Tama Tbk.   0.129 23-May-11 
 

Jaya Agra Wattie Tbk.   0.080 30-May-11 
 

Metropolitan Land Tbk.   0.042 20-Jun-11 

Tifa Finance Tbk   0.050 8-Jul-11 

Sidomulyo Selaras Tbk.   0.067 12-Jul-11 

Alkindo Naratama Tbk.   0.111 12-Jul-11 

Star Petrochem Tbk.  0.186 13-Jul-11 

SMR Utama Tbk.   0.083 10-Oct-11 

Atlas Resources Tbk.   0.033 8-Nov-11 

Golden Energy Mines Tbk.   0.030 17-Nov-11 

Visi Media Asia Tbk.   0.333 21-Nov-11 

Cardig Aero Services Tbk.   0.063 5-Dec-11 

ABM Investama Tbk.   0.093 6-Dec-11 

Erajaya Swasembada Tbk.   0.050 14-Dec-11 

Saranacentral Bajatama Tbk.   0.100 21-Dec-11 

Greenwood Sejahtera Tbk.   0.120 23-Dec-11 

Minna Padi Investama Tbk.   0.291 9-Jan-12 

Tiphone Mobile Indonesia Tbk.  0.129 12-Jan-12 

Surya Esa Perkasa Tbk.   0.197 1-Feb-12 

Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk.   0.088 10-Apr-12 

Supra Boga Lestari Tbk   0.220 7-Jun-12 

Trisula International Tbk.   0.333 28-Jun-12 
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Nama Perusahaan Tingkat 
Underpricing Tanggal IPO 

MNC Sky Vision Tbk.  0.007 
9-Jul-12 

 

Tri Banyan Tirta Tbk.   0.238 10-Jul-12 

Global Teleshop Tbk.   0.087 10-Jul-12 

Gading Development Tbk.  0.429 11-Jul-12 

Inti Bangun Sejahtera Tbk.   0.250 31-Aug-12 

Nirvana Development Tbk.   0.429 13-Sep-12 

Sekar Bumi Tbk.   0.348 28-Sep-12 

Provident Agro Tbk.   0.200 8-Oct-12 

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.  0.458 11-Oct-12 

Express Transindo Utama Tbk.   0.054 2-Nov-12 

Adi Sarana Armada Tbk.   0.128 12-Nov-12 

Wismilak Inti Makmur Tbk.   0.308 18-Dec-12 

Waskita Karya (Persero) Tbk.   0.184 19-Dec-12 

Saraswati Griya Lestari Tbk.   0.243 10-Jan-13 

Sarana Meditama Metropolitan Tbk   0.200 11-Jan-13 

Multi Agro Gemilang Plantation Tbk.   0.018 16-Jan-13 

Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk.   0.017 22-Feb-13 

Dyandra Media International Tbk.   0.200 25-Mar-13 

Mitra Pinasthika Mustika Tbk.   0.033 29-May-13 
 

Dharma Satya Nusantara Tbk.   0.011 14-Jun-13 

Sri Rejeki Isman Tbk.   0.208 17-Jun-13 

Acset Indonusa Tbk.   0.040 24-Jun-13 

Nusa Raya Cipta Tbk.   0.176 27-Jun-13 
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Nama Perusahaan Tingkat 
Underpricing Tanggal IPO 

Semen Baturaja (Persero) Tbk.   0.250 28-Jun-13 

Victoria Investama Tbk.   0.120 8-Jul-13 

Multipolar Technology Tbk.   0.250 8-Jul-13 

Cipaganti Citra Graha Tbk.   0.053 9-Jul-13 

Siloam International Hospitals Tbk.   0.056 12-Sep-13 

Arita Prima Indonesia Tbk.   0.159 29-Oct-13 

Grand Kartech Tbk.   0.364 8-Nov-13 

Indomobil Multi Jasa Tbk.   0.200 10-Dec-13 
 

Sawit Sumbermas Sarana Tbk.  0.045 12-Dec-13 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul 
Tbk.  0.172 18-Dec-13 

Asuransi Mitra Maparya Tbk.   0.037 16-Jan-14 
 

Tunas Alfin Tbk.   0.013 17-Jan-14 

Wijaya Karya Beton Tbk.  0.305 8-Apr-14 

Intermedia Capital Tbk.   0.101 11-Apr-14 

Eka Sari Lorena Transport Tbk.  0.100 15-Apr-14 

Link Net Tbk.   0.250 2-Jun-14 

Chitose Internasional Tbk.   0.112 27-Jun-14 

Magna Finance Tbk.  0.210 7-Jul-14 

Batavia Prosperindo Internasional Tbk.   0.210 
 

7-Jul-14 
 

Sitara Propertindo Tbk.   0.179 11-Jul-14 

Blue Bird Tbk.   0.077 5-Nov-14 

Impack Pratama Industri Tbk.   0.132 
 

17-Dec-14 
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Nama Perusahaan Tingkat 
Underpricing Tanggal IPO 

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.   0.118 24-Mar-15 

Mitra Energi Persada Tbk. 0.139 4-May-15 

PP Properti Tbk.   0.297 19-May-15 

Puradelta Lestari Tbk.    0.071 29-May-15 

Mega Manunggal Property Tbk. 0.299 
 

12-Jun-15 
 

Garuda Metalindo Tbk. 0.327 7-Jul-15 

Anabatic Techonologies Tbk. 0.143 8-Jul-15 

Victoria Insurance Tbk. 0.190 28-Sep-15 

Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. 0.250 26-Oct-15 

Dua Putra Utama Makmur Tbk. 0.009 8-Dec-15 

Indonesia Pondasi Raya Tbk. 0.172 10-Dec-15 

Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk. 0.094 10-Dec-15 

Kino Indonesia Tbk. 0.132 11-Dec-15 
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LAMPIRAN 2 

DAFTAR ROA, DER, UKURAN PERUSAHAAN, DAN UNDERWRITER 

 

Nama Perusahaan ROA 
(t-1) 

DER 
(t-1) 

LNSIZE 
(t-1) Underwriter 

Benakat Integra Tbk. 0.004 0.030 28.314 PT. Danatama Makmur 
Sarana Menara Nusantara Tbk. 0.086 5.170 29.559 PT. Dinamika Usaha Jaya 
Nippon Indosari Corpindo Tbk. 0.165 1.100 26.573 PT. OSK Nusadina 

Golden Retailindo Tbk. 0.150 0.560 24.273 PT. Dinamika Usaha Jaya 
Skybee Tbk. 0.151 0.252 23.823 PT. Lautandhana Sekurindo 

Bukit Uluwatu Villa Tbk. 0.008 1.680 27.035 PT. Danareksa Sekuritas 
Berau Coral Energy Tbk. 0.612 3.120 27.479 PT. Danareksa Sekuritas 

Harum Energy Tbk. 0.330 2.400 28.459 PT. Mandiri Sekuritas 
Indofood CBP ukses Makmur Tbk. 0.106 6.720 29.956 PT. Mandiri Sekuritas 

Krakatau Steel (Persero) Tbk. 0.038 1.197 30.180 PT. Mandiri Sekuritas 
Agung Podomoro Land Tbk. 0.008 0.683 29.113 PT. Mandiri Sekuritas 

Wintermar Offshore Marine Tbk. 0.110 0.770 27.505 PT Bahana Securities 
Midi Utama Indonesia Tbk. 0.007 0.997 26.932 PT. Indo Premier 

Multilifting Mitra Indonesia Tbk. 0.117 0.240 27.303 PT. Ciptadana Sekuritas 
Megapolitan Developments Tbk. 0.036 1.010 27.247 PT. Henan Putrihai 

Martina Berto Tbk. 0.114 1.849 26.532 PT. Trimegah Securities 
Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. 0.117 0.757 28.318 PT. Mandiri Sekuritas 
Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. 0.008 0.308 27.314 PT. Evergreen Capital 

Buana Listya Tama Tbk. 0.002 0.800 28.676 

 
PT. Danatama Makmur 

 
 

Jaya Agra Wattie Tbk. 0.077 1.694 27.677 PT. Mandiri Sekuritas 
Metropolitan Land Tbk. 0.298 0.458 27.776 PT. Danareksa Sekuritas 

Tifa Finance Tbk 0.049 3.470 27.332 PT. Andalan Artha 
Sidomulyo Selaras Tbk. 0.062 0.210 25.689 PT. Makinta Securities 
Alkindo Naratama Tbk. 0.040 1.650 25.626 PT. Erdikha Elit Sekuritas 

Star Petrochem Tbk. 0.008 0.670 26.891 PT. Andalan Artha 
SMR Utama Tbk. 0.159 1.770 25.989 PT. Ciptadana Sekuritas 

Atlas Resources Tbk. 0.024 0.350 27.015 PT. Indo Premier 
Golden Energy Mines Tbk. 0.027 0.955 27.742 PT. Sinarmas Sekuritas 

Visi Media Asia Tbk. 0.002 0.901 28.373 PT. Danatama Makmur 
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Nama Perusahaan ROA 
(t-1) 

DER 
(t-1) 

LNSIZE 
(t-1) Underwriter 

Cardig Aero Services Tbk. 0.160 0.639 26.729 PT. Bahana Sekuritas 
ABM Investama Tbk. 0.026 3.341 29.218 PT. Mandiri Sekuritas 

Erajaya Swasembada Tbk. 0.170 0.263 27.882 PT. Buana Capital 
Saranacentral Bajatama Tbk. 0.010 3.184 26.986 PT. Makinta Securities 
Greenwood Sejahtera Tbk. 0.045 3.316 26.422 PT. Mandiri Sekuritas 
Minna Padi Investama Tbk. 0.057 0.104 26.270 PT. Ciptadana Sekuritas 

Tiphone Mobile Indonesia Tbk 0.123 1.418 27.805 PT. Sinarmas Sekuritas 
Surya Esa Perkasa Tbk. 0.150 2.75 27.209 PT. Equator Sekuritas 

Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. 0.073 0.837 28.128 PT. Ciptadana Sekuritas 
Supra Boga Lestari Tbk 0.064 0.587 27.069 PT. Kresna Graha Sekurindo 

Trisula International Tbk. 0.067 0.745 26.195 PT. Sinarmas Sekuritas 
MNC Sky Vision Tbk. 0.020 2.600 28.869 PT. MNC Sekuritas 
Tri Banyan Tirta Tbk. 0.020 0.900 26.085 PT. Valbury Asia Sekuritas 
Global Teleshop Tbk. 0.090 3.970 27.518 PT. Equator Sekuritas 

Gading Development Tbk. 0.004 0.679 27.672 PT. Andalan Artha 

Inti Bangun Sejahtera Tbk. 0.051 0.727 28.094 PT. Sinarmas Sekuritas 
Nirvana Development Tbk. 0.000 0.748 28.374 PT. Andalan Artha 

Sekar Bumi Tbk. 0.039 0.810 25.977 - 
Provident Agro Tbk. 0.436 1.594 28.092 PT. Indo Premier 

Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. 0.189 0.339 26.443 PT. Lautandhana Sekurindo 
Express Transindo Utama Tbk. 0.060 3.823 27.630 PT. Mandiri Sekuritas 

Adi Sarana Armada Tbk. 0.006 6.380 27.983 PT. Bahana Sekuritas 
Wismilak Inti Makmur Tbk. 0.214 1.600 27.331 PT. Mandiri Sekuritas 

Waskita Karya (Persero) Tbk. 0.034 7.260 29.263 PT. Mandiri Sekuritas 
Saraswati Griya Lestari Tbk. 0.020 2.078 27.461 PT. Valbury Asia Sekuritas 

Sarana Meditama Metropolitan Tbk 0.080 14.13 26.396 PT. Lautandhana Sekurindo 
Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. 0.222 0.806 27.580 PT. Valbury Asia Sekuritas 
Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. 0.034 3.270 28.820 PT. Andalan Artha 

Dyandra Media International Tbk. 0.046 1.560 27.981 PT. Mandiri Sekuritas 
Mitra Pinasthika Mustika Tbk. 0.245 3.940 29.836 PT. Morgan Stanley 
Dharma Satya Nusantara Tbk. 0.254 1.600 27.479 PT. BCA Sekuritas 

Sri Rejeki Isman Tbk. 0.053 2.001 29.085 PT. Bahana Sekuritas 
Acset Indonusa Tbk. 0.069 2.458 27.350 PT. Kim Eng Sekuritas 

Nusa Raya Cipta Tbk. 0.110 2.100 27.452 PT. Ciptadana Sekuritas 
Semen Baturaja (Persero) Tbk. 0.250 0.260 27.812 PT. Mandiri Sekuritas 

Victoria Investama Tbk. 0.140 0.120 27.373 PT. Andalan Artha 
Multipolar Technology Tbk. 0.030 4.170 27.635 PT. Ciptadana Sekuritas 
Cipaganti Citra Graha Tbk. 0.055 1.705 27.957 PT. Mandiri Sekuritas 

Siloam International Hospitals Tbk. 0.033 5.484 28.092 PT. Ciptadana Sekuritas 
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Nama Perusahaan ROA 
(t-1) 

DER 
(t-1) 

LNSIZE 
(t-1) Underwriter 

Arita Prima Indonesia Tbk. 0.110 1.607 25.908 PT. Lautandhana Sekurindo 
Grand Kartech Tbk. 0.081 0.331 26.206 PT. Andalan Artha 

Indomobil Multi Jasa Tbk. 0.000 3.680 29.367 PT. Kresna Graha Sekurindo 
Sawit Sumbermas Sarana Tbk. 0.358 3.535 28.081 PT. Mandiri Sekuritas 

Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. 0.180 0.600 28.397 PT. Mandiri Sekuritas 
Asuransi Mitra Maparya Tbk. 0.024 1.845 26.684 PT. Kresna Graha Sekurindo 

Tunas Alfin Tbk. 0.112 0.254 26.556 - 
Wijaya Karya Beton Tbk. 0.082 2.996 28.702 PT. Mandiri Sekuritas 
Intermedia Capital Tbk. 0.121 0.440 26.739 PT. Ciptadana Sekuritas 

Eka Sari Lorena Transport Tbk. 0.027 0.657 26.203 PT. Valbury Asia Sekuritas 
Link Net Tbk. 0.112 0.280 28.802 PT. Ciptadana Sekuritas 

Chitose Internasional Tbk. 0.472 0.420 26.295 PT. Danareksa Sekuritas 
Magna Finance Tbk. 0.011 4.300 26.549 PT. Jasa Utama 

Batavia Prosperindo Internasional Tbk. 0.117 0.244 27.473 PT. Panin Sekuritas 
Sitara Propertindo Tbk. 0.004 0.545 27.600 PT. Sinarmas Sekuritas 

Blue Bird Tbk. 0.140 3.160 29.243 PT. Danareksa Sekuritas 
Impack Pratama Industri Tbk. 0.113 1.200 28.129 PT. Ciptadana Sekuritas 

Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. 0.239 0.226 28.405 PT. BNI Sekuritas 
Mitra Energi Persada Tbk. 0.098 0.522 25.753 - 

PP Properti Tbk. 0.043 2.642 21.728 PT. Mandiri Sekuritas 
Puradelta Lestari Tbk. 0.127 0.189 29.660 PT. Sinarmas Sekuritas 

Mega Manunggal Property Tbk. 0.134 0.480 28.391 PT. Kresna Graha Sekurindo 

Garuda Metalindo Tbk. 0.130 0.100 27.538 
PT. RHB OSK Securities 

Indonesia 
Anabatic Techonologies Tbk. 0.041 3.825 28.311 PT. Bahana Sekuritas 

Victoria Insurance Tbk. 0.053 0.450 25.787 PT. Victoria Securities 
Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. 0.051 0.604 25.615 PT. Minna Padi Investama 

Dua Putra Utama Makmur Tbk. 0.320 4.460 26.463 PT. BNI Sekuritas 
Indonesia Pondasi Raya Tbk. 0.196 1.000 27.550 PT. Minna Padi Investama 

Ateliers Mecaniques D Indonesia Tbk. 0.063 1.121 25.749 Panin Sekuritas 

Kino Indonesia Tbk. 0.109 1.813 28.253 
PT. Deutsche Securities 

Indonesia 
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LAMPIRAN 3 

HASIL UJI SPSS  

 

UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 98 .00 .61 .1054 .10848 

DER 98 .03 14.13 1.8326 2.02976 

SIZE 
98 2730632000 12795803000000 

1668983867695

.210 

2211783422984

.740 

REPUND 98 .00 1.00 .3878 .48974 

IR 98 .01 .46 .1628 .10732 

Valid N (listwise) 98     
 

 

UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficient Correlations
a 

Model REPUND DER ROA SIZE 

1 Correlations REPUND 1.000 -.049 -.124 -.244 

DER -.049 1.000 .053 -.168 

ROA -.124 .053 1.000 .018 

SIZE -.244 -.168 .018 1.000 

a. Dependent Variable: IR 
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UJI PARK (HETEROKEDASTISITAS) 

a. Dependent Variabel: LOGRES2 
 

 

 

UJI AUTOKORELASI (DURBIN-WATSON0 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.334 3.823  -1.395 .166 

ROA -1.828 1.652 -.115 -1.106 .272 

DER -.061 .089 -.072 -.689 .493 

SIZE .005 .141 .004 .035 .972 

REPUND -.127 .379 -.036 -.335 .738 

Model Durbin-Watson 

1 1.768 
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HASIL UJI NORMALITAS (KOLOMOGOROV-SMIRNOV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HASIL ANALISIS LINIER BERGANDA 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .537 .227  2.369 .020 

ROA -.216 .098 -.218 -2.204 .030 

DER -.010 .005 -.181 -1.808 .074 

LNSIZE -.012 .008 -.152 -1.475 .144 

REPUND .012 .022 .056 .551 .583 
a. Dependent Variabel: IR 

 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 98 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. Deviation .10156357 

Most Extreme Differences Absolute .088 

Positive .088 

Negative -.051 

Test Statistic .088 

Asymp. Sig. (2-tailed) .058c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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HASIL UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
 
 

 
a. Predictors: (Constant), ROA, DER, SIZE, REPUND 
b. Dependent Variabel: IR 
 

 

 

 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 
.323a .104 .066 .104 2.712 4 93 .035 
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