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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 

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 
 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  
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 
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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). 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). 

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 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). 

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. 

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 melihat 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”. 
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Rumusan 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? 
4. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat Underpricing pada Initial Public 

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

TINJAUAN PUSTAKA 
Signalling 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 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). 
 
Efficient Market Hypothesis 

 
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 
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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. 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. 
 

 
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. 
 
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, yaitu saham biasa (common stock) dan saham Preferen (preferred stock). 
 
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 disebut 
dengan Intial Public Offering (IPO). Dengan kata lain, Intial Public Offering (IPO) merupakan suatu 
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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. 
 
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. 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)). 
 
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 rasio profitabilitas, rasio financial leverage, rasio likuiditas, 
rasio aktivitas, dan rasio pasar. 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 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). 
 
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 
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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. 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. 

 
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). 
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 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. 

Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu 

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 masa yang akan datang dan sekaligus mengurangi 
ketidakpastian Initial Public Offering (IPO), sehingga akan mengurangi 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.  
 

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 (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 Shoviyah (2013) nilai 
leverage yang tinggi menandakan struktur permodalan usaha lebih banyak memanfaatkan hutang – 
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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: 

H02: Financial leverage tidak berpengaruh terhadap tingkat Underpricing. 
Ha2: Financial leverage berpengaruh 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).  

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.  

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 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.  

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: 

H04: Reputasi underwriter tidak berpengaruh terhadap tingkat Underpricing. 
Ha4: Reputasi underwriter berpengaruh terhadap tingkat Underpricing. 
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Kerangka 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 

 
METODOLOGI 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). 
 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), rumusnya adalah sebagai berikut: 

IR =        

   
        

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, yaitu profitabilitas 
yang di proksikan dengan menggunakan Return on Asset, dengan rumus: 

ROA  =           

           
 

Profitabilitas  

Tingkat  

Underpricing 

Financial leverage  

Ukuran Perusahaan  

Ha1  

Ha3  

Ha2  

Reputasi Underwriter  

Ha4  
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financial leverage yang di proksikan dengan Debt to Equity Ratio, dengan rumus: 

DER  =           

            
 

 
ukuran perusahaan yang di proksikan dengan Ln Total Aset, serta reputasi underwriter yang 
menggunakan 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. 

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 
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 
 
 
 
 
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 
Berikut adalah hasil analisa statistik deskriptif dari penelitian ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 
 
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:  
- 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 dibawah ini: 

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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Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (Normalitas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2016 

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. 

 
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 dibawah ini : 
 
 
 
 

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 

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. 

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 

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 

Kolomogorov-Smirnov Z 0,088 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,058c 
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Jika probability (signifikansi) < α 0,05 maka H0 ditolak   
Hasil uji heterokedastisitas dengan menggunakan Uji Park diperlihatkan di tabel dibawah ini : 

Hasil Uji Park (Heterokedastisitas) 

Coefficients
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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-Watson. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

 

 

 
Sumber: Data sekunder yang diolah, 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 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. 

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 

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 

Model Durbin-Watson 

1 1,768 
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independen (Winarno, 2011). Hasil koefisien determinasi (Adjusted R Square) dapat dilihat di tabel 
dibawah ini: 

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 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. 

 

Uji Parsial 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 tabe dibawah ini 
 

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 

 
Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Tingkat Underpricing 

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 Ha1 diterima. Koefisien bertanda negatif 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).  

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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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).  

Pengaruh Financial leverage (DER) terhadap Tingkat Underpricing 
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 Ha2 diterima. Koefisien bertanda negatif 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 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.  

Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Tingkat Underpricing 
 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, H03 dalam penelitian ini diterima. 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 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. 
 
Pengaruh Reputasi Underwriter (REPUND) terhadap Tingkat Underpricing 

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, H04 dalam penelitian ini diterima. 
Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini tidak sejalan dengan hasil yang di dapatkan pada 
penelitian 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. Akan tetapi hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yolana dan Martani 
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(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). 

Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil yang didapatkan penelitian ini, profitabilitas (ROA) memiliki pengaruh negatif 

terhadap tingkat Underpricing pada saat 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 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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KESIMPULAN DAN SARAN 

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.  
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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