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Secara garis besar tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio (DER) dan Return 

on Asset (ROA) Terhadap Underpricing pada Perusahaan yang Melakukan Initial 

Public Offering (IPO) di BEI Periode 2010-2013 . Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi linear berganda dengan tingkat signifikan 5%, alat 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi observasi dan studi pustaka dengan 

metode purposive sampling. Sampel sebanyak 51 emiten dari populasi sebanyak 

102 perusahaan.  

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Reputasi underwriter berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing, 

reputasi auditor tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat underpricing, debt to equity ratio (DER) tidak berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap  tingkat underpricing, dan 

return on asset (ROA) tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan terhadap tingkat underpricing. Namun bersama-sama semua variabel 

independen berpengaruh terhadap tingkat uderpricing. 

 

Kata kunci  : Underpricing, Initial Public Offering (IPO), Reputasi Underwriter,  

Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio (DER), dan Return on Asset 

(ROA). 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang Masalah 

Persaingan di dunia usaha yang begitu ketat membuat perusahaan dituntut 

harus mampu bersaing dengan perusahaan lain. Salah satu cara yang dapat diambil 

perusahaan adalah dengan memperluas usahanya. Dalam hal ini perusahaan 

memerlukan tambahan modal yang sangat besar karena sering kali dana internal 

perusahaan tidak cukup. Perusahaan mempunyai berbagai alternatif sumber 

pendanaan baik yang berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Alternatif 

pendanaan dari dalam perusahaan umumnya berupa laba yang ditahan perusahaan, 

sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan adalah melalui mekanisme 

penyertaan yang umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada 

publik atau sering disebut dengan go public.  

Dalam proses go public, sebelum saham 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 disebut Initial 

Public Offering (IPO). Tetapi masalah utama yang akan muncul dalam IPO adalah 

berapa harga yang paling tepat untuk selembar saham yang akan ditawarkan. 

Karena harga saham yang akan dijual perusahaan pada pasar perdana ditentukan 

oleh kesepakatan antara emiten (perusahaan penerbit) dengan underwriter 

(penjamin emisi), sedangkan harga saham yang dijual pada pasar sekunder 

ditentukan oleh mekanisme pasar, yaitu permintaan dan penawaran (Kristiantari, 

2012). 

Dalam dua mekanisme penentuan harga tersebut sering terjadi perbedaan 

harga terhadap saham yang sama antara di pasar perdana dan di pasar sekunder. Hal 

ini yang mengakibatkan terjadinya underpricing atau overpricing. Underpricing 

terjadi apabila penentuan harga saham saat IPO lebih rendah dibandingkan dengan 

harga yang terjadi di pasar sekunder pada hari pertama. Sebaliknya, bila harga 

saham saat IPO lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar 

sekunder pada hari pertama maka hal ini disebut overpricing (Yasa, 2003). 

Perusahaan akan tidak diuntungkan apabila terjadi underpricing, karena dana yang 

diperoleh dari go public tidak maksimum. Sedangkan bila terjadi overpricing, maka 

investor yang akan merugi karena mereka tidak menerima initial return yaitu 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang 

dibeli di pasar perdana saat IPO dengan harga jual yang bersangkutan di hari 

pertama di pasar sekunder.  

Underpricing terjadi karena perusahaan dinilai lebih rendah dari kondisi yang 

sesungguhnya oleh underwriter dalam rangka mengurangi tingkat resiko yang 

harus dihadapi karena fungsi penjaminnya. Tipe penjamin di Indonesia adalah Full 

Commitment dimana underwriter akan membeli semua saham yang tidak terjual di 

pasar perdana. Emiten dilain pihak tidak mengetahui keadaan pasar modal yang 

sesungguhnya. Dalam hal ini underwriter sebagai pihak yang lebih sering 

berhubungan dengan pasar modal mempunyai informasi yang lebih banyak bila di 

bandingkan dengan pihak emiten. Kondisi informasi yang asimetrik (Asymetric 



 
 

 

Information) inilah yang menyebabkan harga saham pada penawaran perdana lebih 

rendah daripada harga saham di pasar sekunder (Ekadjaja & The, 2009). 

Ketika perusahaan akan melakukan Initial Public Offering (IPO) perusahaan 

harus membuat prospektus yang merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh 

BAPEPAM. Informasi prospektus dapat dibagi menjadi dua informasi akuntansi 

dan non-akuntansi. Informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca, laporan rugi/laba, laporan arus kas dan penjelasan laporan keuangan. 

Informasi non-akuntansi adalah informasi selain laporan keuangan seperti 

underwriter (penjamin emisi), auditor independen, konsultan hukum, nilai 

penawaran saham, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan dan 

informasi laninnya(Kristiantari, 2012). 

Penelitian tentang tingkat underpricing saham yang dialami perusahaan pada 

saat IPO merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena hasil temuan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing tidak selalu konsisten. Hal inilah 

yang mendorong penelitian dilakukan di bidang ini. Pada penelitian ini hanya akan 

meneliti mengenai reputasi underwriter, reputasi auditor, debt to equity ratio (DER) 

dan return on assets (ROA). Hal ini di karenakan faktor-faktor diatas diduga lebih 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap underpricing dibandingkan dengan 

faktor-faktor lain yang telah dilakukan penelitian. 

Underwriter yang berpengalaman dan bereputasi baik akan dapat 

mengorganisir IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik 

kepada investor. Pemilihan underwriter yang berpengalaman dan bereputasi baik 

dapat meningkatkan image perusahaan di mata para investor karena hal ini 

menunjukkan kemapanan dan keseriusan perusahaan terhadap investornya. Dengan 

menggunakan underwriter yang bereputasi baik dapat memperkecil underpricing 

saham (Imam dan Mudrik, 2002 dalam Amelia, 2011). Hal ini didukung dengan 

penelitian yang dilakukan Tifani Puspita (2011), Nandariko Shendy Adhe Putra dan 

Yuli Budiarti (2012) yang membuktikan dalam penelitiannya reputasi underwriter 

berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Anggita Ratnasari dan Gunasti 

Hudiwinarsih (2013) membuktikan dalam penelitiannya reputasi underwriter 

berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada tingkat 5% secara signifikan. I 

Dewa Ayu Kristiantari (2012) membuktikan reputasi underwriter secara signifikan 

berpengaruh pada underpricing dengan arah koefisien negatife. Sementara Chastina 

Yolana dan Dwi Martani (2005) membuktikan reputasi underwriter tidak signifikan 

berkorelasi dengan underpricing.  

Pemilihan auditor dalam mengaudit perusahaan emiten juga dapat 

berpengaruh terhadap underpricing saham. Pemakaian auditor yang bereputasi 

akan mengurangi kesempatan emiten untuk berlaku curang dalam menyajikan 

informasi yang tidak akurat ke pasar. Hal ini berarti penggunaan auditor yang 

memiliki reputasi tinggi dapat mengurangi ketidakpastian dimasa mendatang 

sehingga akan  berpengaruh pada tingkat underpricing saham yang ditawarkan 

emiten  kepada publik. Auditor yang mempunyai reputasi tinggi, akan 

mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan yang tinggi 

pula. Penelitian yang dilakukan oleh Tifani Puspita (2011), I Dewa Ayu Kristiantari 

(2012) membuktikan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap underpricing. Menurut Christian Riolsen LBN Tobing (2014) secara 



 
 

 

simultan reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing. Tetapi menurut 

Anggita Ratnasari dan Gunasti Hudiwinarsih (2013) menunjukkan reputasi KAP 

memiliki dampak yang signifikan terhadap underpricing pada tingkat 5% secara 

signifikan.  

Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya dengan equity yang dimilikinya. Apabila DER tinggi, 

menunjukkan resiko suatu perusahaan yang tinggi pula. Para investor dalam 

melakukan keputusan investasi, tentu akan mempertimbangkan informasi DER 

sehingga menghindarkan penilaian harga saham perdana terlalu tinggi yang 

menyebabkan terjadinya underpricing. Penelitian yang dilakukan Tifani Puspita 

(2011), Christian Riolsen LBN Tobing (2014) menunjukkan hasil bahwa debt to 

equity ratio (DER) berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat underpricing. Tetapi Anggita Ratnasari dan Gunasti Hudiwinarsih 

(2013), I Dewa Ayu Kristiantari (2012) menyebutkan debt to equity ratio (DER) 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya underpricing.  

Return on Asset juga dapat mempengaruhi tingkat underpricing pada saham 

perdana. ROA merupakan rasio untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan 

memperoleh laba dari operasi perusahaan. Investor yang hendak menanamkan 

modalnya dapat mempergunakan rasio ini sebagai bahan pertimbangan apakah 

emiten dalam operasinya nanti dapat memperoleh laba atau tidak. Dengan 

kemampuan emiten yang tinggi untuk menghasilkan laba atas asetnya maka akan 

terlihat bahwa resiko yang akan dihadapi investor akan semakin kecil. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan seluruh asetnya dalam 

memperoleh laba sehingga tingkat underpricing yang diharapkan akan rendah. 

Dalam penelitiannya Tifani Puspita (2011), Nandariko Shendy Adhe Putra dan Yuli 

Budiarti (2012) menyebutkan bahwa ROA berhasil menunjukkan adanya pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat underpricing. Tetapi I Dewa Ayu Kristiantari 

(2012) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu ROA tidak memiliki pengaruh 

signifikan pada terjadinya underpricing. 

Setelah mengetahui apa dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi 

underpricing di BEI dapat membantu pihak manajemen perusahaan tersebut dalam 

menentukan bagaimana pengambilan keputusan mengenai pemenuhan kebutuhan 

dana melalui penawaran umum penjualan saham perdana dalam mencapai struktur 

modal yang optimal pada khususnya dan juga para investor pada umumnya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti menyusun skripsi dengan judul 

“Pengaruh Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio 

(DER) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Underpricing Pada Perusahaan 

yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 2010-2013. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013? 



 
 

 

2. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-2013? 

3. Apakah debt to equity ratio (DER) berpengaruh terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013? 

4. Apakah return on asset (ROA) berpengaruh terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013? 

5. Apakah reputasi underwriter, reputasi auditor, debt to equity ratio dan return 

on asset berpengaruh secara simultan terhadap underpricing pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-2013? 

 

Pembatasan Masalah 

Pada penelitian ini variabel independen yang diwakili oleh reputasi 

underwriter diukur berdasarkan total frekuensi perdagangan. Reputasi auditor 

diukur berdasarkan KAP big four  atau non big four . Debt to equity ratio diukur 

berdasarkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang. Return on asset 

diukur berdasarkan persentase laba yang di peroleh perusahaan. Sedangkan variabel 

dependen yang diwakili oleh underpricing diukur berdasarkan selisih harga 

penutupan pada pasar sekunder dengan harga pada pasar perdana di hari pertama 

perdagangan. 

 

Tujuan Penelitian   
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi undewriter terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio (DER) terhadap 

underpricing pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 

di BEI periode 2010-2013.. 

4. Untuk mengetahui pengaruh return on asset (ROA) terhadap underpricing 

pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI 

periode 2010-2013. 

5. Untuk mengetahui pengaruh reputasi undewriter, reputasi auditor, debt to 

equity ratio (DER) dan return on asset (ROA) terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi kepada investor 

dan calon investor dalam melakukan strategi investasi di pasar modal, sehingga 

dapat mengambil keputusan investasi yang dapat mendatangkan keuntungan. 

2. Bagi Emiten 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan, khususnya yang 

berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi bila akan melakukan initial public 

offering (IPO) untuk memperoleh harga yang optimal. 

3. Bagi Kalangan Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan wacana dan 

referensi serta literatur di bidang keuangan, sehingga dapat bermanfaat bagi 

penelitian selanjutnya yang terkait dan sejenis. 

 

Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab landasan teori berisi tentang uraian dari teori-teori yang akan 

digunakan sebagai dasar untuk mendukung penelitian dari masalah yang 

dibahas, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab metodologi penelitian berisi variabel penelitian dan definisi 

operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, metode analisis, serta teknik pengujian hipotesis. 

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab data dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, 

pengumpulan data, sampel yang digunakan, deskripsi variabel penelitian, 

analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bab penutup berisi simpulan, keterbatasan, dan saran. 
 

 

TINJAUN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 
 

Kajian Pustaka 

Underpricing 
 Underpricing adalah adanya selisih positif antara harga saham di pasar 

sekunder dengan harga pasar perdana atau saat IPO. Selisih harga inilah yang 

dikenal sebagai Initial Return (IR) atau positif return bagi investor. Underpricing 



 
 

 

adalah fenomena yang umum dan sering terjadi di pasar modal manapun saat emiten 

melakukan IPO (Yolana and Martani, 2005). Fenomena underpricing dikarenakan 

adanya mispriced di pasar perdana sebagai akibat adanya ketidakseimbangan 

informasi antara pihak underwriter dengan pihak perusahaan. Para manajer 

perusahaan ingin mengamankan harga setinggi mungkin untuk saham mereka, 

tetapi para penjamin cenderung untuk berhati-hati karena mereka bisa menanggung 

saham tak terjual jika mereka salah mengestimasi permintaan investor terlalu tinggi. 

Akibatnya, para penjamin biasanya mencoba memperendah harga penawaran 

publik awal (Brealey, Myers, & Marcus, 2008:416). Dalam literatur keuangan 

masalah tersebut disebut adanya asymetri informasi. 

 Penentuan harga penawaran yang tepat adalah hal tersulit yang harus 

dilakukan oleh suatu penjamin emisi untuk suatu penawaran saham perdana publik. 

Perusahaan yang mengeluarkan emisi dapat dikenakan biaya yang cukup besar jika 

harga penawarannya ditentukan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jika emisi 

tersebut dihargai terlalu tinggi, ia bisa jadi tidak sukses dan harus ditarik. Jika emisi 

tersebut dihargai dibawah harga pasar sebenarnya, para pemegang saham 

perusahaan yang sudah ada akan menghadapi kerugian kesempatan (opportunity 

loss) jika mereka menjual saham mereka kurang dari harga sebenarnya. Penawaran 

harga lebih rendah dari harga sesungguhnya (underpricing) cukup sering terjadi. 

Hal ini tentu saja membantu para pemegang saham baru untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggi pada saham yang mereka beli. Namun, para 

pemegang saham yang sudah ada dari perusahaan penerbit tidak akan terbantu oleh 

underpricing. Bagi mereka, hal ini merupakan biaya tidak langsung dari penerbitan 

sekuritas baru (Ross, Westerfield, & Jordan, 2009 : 116-117). 

 

Saham  

 Menutur Jonni & Haymans (2009:5) saham adalah sekuritas kepemilikan 

dalam suatu bisnis atau perusahaan, yaitu klaim terhadap pendapatan dan aset bisnis 

atau perusahaan. Penerbitan dan penjualan saham kepada publik merupakan salah 

satu cara perusahaan untuk meningkatkan dana perusahaan dalam pembiayaan 

aktivitasnya. Oleh sebab itu, pasar saham sangat penting sebagai penentu keputusan 

investasi bisnis karena harga saham sangat mempengaruhi jumlah perolehan dana 

perusahaan. Jumlah perolehan dana melalui penerbitan atau penjualan saham baru 

perusahaan sangat ditentukan oleh harga saham. Semakin tinggi harga saham suatu 

perusahaan maka jumlah dana yang dapat diperoleh melalui penjualan saham akan 

semakin tinggi, dan tambahan perolehan dana tersebut dapat digunakan untuk 

membiayai peningkatan aktivitas perusahaan. 

 Menurut Ratnasari & Hudiwinarsih (2013) ada dua keuntungan dengan 

memiliki saham, yaitu deviden yang didapatkan secara periodik dari perusahaan 

apabila perusahaan memperoleh laba, dan capital gain yaitu keuntungan yang 

didapat oleh pemegang saham apabila harga ketika menjual saham lebih tinggi dari 

harga belinya. 

 

Initial Public Offering (IPO) 
 Perusahaan dikatakan go public ketika perusahaan itu menjual penerbitan 

pertama sahamnya dalam penawaran umum kepada para investor. Penjualan saham 



 
 

 

pertama ini dikenal sebagai penawaran publik awal atau IPO (Initial Public 

Offering). IPO disebut dengan penawaran primer ketika saham baru dijual untuk 

menggalang kas tambahan untuk perusahaan. IPO disebut penawaran sekunder 

ketika pendiri perusahaan dan pemodal ventura menuangkan sebagian 

keuntungannya dengan menjual saham. Jadi penawaran sekunder oleh sebab itu 

tidak lebih dari penjualan saham dari investor awal perusahaan kepada investor 

baru, dan kas yang di galang dalam penawaran kedua tidak mengalir kepada 

perusahaan. Tentu, IPO bisa dan umumnya sekaligus primer maupun sekunder 

(Brealey, Myers, & Marcus, 2008:414-415). 

Menurut Tandelilin dalam Fahmi (2012:56), go public atau penawaran umum 

merupakan kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual sekuritas kepada 

masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya. 

Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

menyebutkan “ Yang dapat melakukan Penawaran Umum hanyalah Emiten yang 

menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau 

menjual Efek kepada masyarakat dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah 

efektif”. 

 Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

menyebutkan “Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan 

kepada Badan Pengawas Pasar Modal oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum 

atau Perusahaan Publik.” 

 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Undepricing 

Reputasi Underwriter 

 Menurut Ahmad (2004:27) penjamin emisi (underwriter) adalah lembaga 

perantara emisi yang menjamin penjualan efek yang di terbitkan emiten. Penjamin 

emisi merupakan mediator yang mempertemukan emiten dan pemodal. Ia bertugas 

untuk meneliti dan mengadakan penilaian menyeluruh atas kemampuan dan 

prospek emiten. Khusus untuk emisi saham, penjamin juga turut serta dalam 

menentukan harga saham yang diemisikan.  

 Menurut Ross, Westerfield and Jordan (2009:112) jika suatu penerbitan 

sekuritas kepada publik merupakan penawaran tunai, biasanya akan dilibatkan 

pihak penjamin emisi (underwriter). Penjamin emisi melakukan layanan bagi 

perusahaan-perusahaan yang menerbitkan saham yaitu memformulasikan metode 

yang digunakan untuk menerbitkan sekuritas, menentukan harga sekuritas baru, 

menjual sekuritas baru. Secara umum underwriter memberikan bantuan kepada 

emiten sebagai berikut (Ahmad, 2004:27): 

a. Nasihat kepada emiten, seperti jenis efek, harga yang wajar, pendistribusian, dan 

kebijaksanaan umum lainnya. 

b. Pelaksanaan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi efek. Selain itu, 

mengorganisasi penyelenggaraan emisi, antara lain: 

 Merancang sistem distribusi efek. 

 Mempersiapkan perjanjian-perjanjian emiten dengan underwriter. 

 Mengawasi pelaksanaan distribusi efek. 



 
 

 

Di Indonesia telah di tetapkan bahwa penjamin emisi bertanggung jawab penuh 

untuk membeli saham-saham tersebut dan penjualannya kepada masyarakat. Dalam 

penunjukkan lead underwriter di Indonesia biasanya dilakukan dengan “negotiated 

underwriting”, yaitu penunjukkan penjamin utama emisi yang dipilih dari calon 

emisi yang dapat memberikan syarat terbaik (Ahmad, 2004:27). Biasanya, 

penjamin emisi membeli sekuritas dengan harga yang lebih rendah dibandingkan 

dengan harga penawaran dan menerima risiko bahwa mereka tidak mampu 

menjualnya. Secara teoritis, tanggung jawab penjamin emisi dalam satu emisi yaitu 

penjamin emisi dengan kesanggupan penuh (full commitment) membeli semua efek 

yang tidak terjual. 

a)  Penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik (best effort) menjual sebaik-

baiknya dan mengembalikan sisanya. 

b)  Penjamin emisi dengan kesanggupan siaga (standby commitment) membeli efek 

yang tidak terjual dengan harga negosiasi. 

Oleh karena penerbitan saham melibatkan risiko, para penjamin emisi 

biasanya bergabung untuk membentuk suatu kelompok penjamin emisi yang 

disebut sindikasi untuk berbagai risiko dan membantu menjual emisi tersebut. 

Dalam suatu sindikasi, satu atau lebih manajer mengelola atau membantu 

mengelola, penawaran tersebut. Pimpinan manajer biasanya memiliki tanggung 

jawab  untuk berurusan dengan pihak yang mengeluarkan emisi dan menentukan 

harga sekuritas yang terkait. Para penjamin emisi yang lain di dalam sindikasi 

tersebut bertindak untuk menerbitkan emisi dan menghasilkan laporan riset di 

kemudian hari (Ross, Westerfield and Jordan, 2009:112). 

 

Reputasi Auditor 

  Menurut Agoes (2012:52) profesi akuntan publik di seluruh dunia 

merupakan profesi yang menghadapi risiko yang sangat tinggi. Hampir semua 

akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan jasa profesionalnya 

sesuai dengan standar profesional akuntan publik, menaati kode etik akuntan publik 

dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak akuntan publik bisa salah 

dalam memberikan opini, karena memberikan opini wajar tanpa pengecualian 

padahal laporan keuangan mengandung salah saji material (ini disebut audit 

failure). Sejak terjadinya kasus Enron, World Comp, Xerox dan lain-lain yang 

menyebabkan ditutupnya KAP Arthur Anderson, kepercayaan masyarakat terhadap 

profesi akuntan publik menurun drastis. 

 Laporan keuangan suatu perusahaan perlu dinilai kelayakan dan 

kewajarannya sebelum laporan itu diinformasikan kepada pihak luar. Suatu laporan 

keuangan dapat dikatakan layak dan wajar apabila telah sesuai prinsip-prinsip 

akuntansi yang berlaku secara umum. Untuk itu, sebelum laporan keuangan 

tersebut dikeluarkan untuk kepentingan publik perlu diperiksa terlebih dahulu agar 

laporan itu dapat dipercaya. Pemeriksaan tersebut diawali dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap data-data akuntansi yang ada diperusahaan serta memeriksa 

kecermatan dalam melakukan pembukuan terhadap data-data tersebut. Pemeriksaan 

ini dilakukan oleh akuntan publik yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan untuk 

melakukan pemeriksaan secara berkala. Selain melakukan pemeriksaan mereka 



 
 

 

memberikan pendapat dan penilain secara bebas mengenai kejujuran dan kebenaran 

dari laporan keuangan tersebut (Purwanti and Nugraheni, 2007:7). 

 Di Indonesia saat ini sudah dikeluarkan Undang-Undang Akuntan Publik 

Nomor 5 Tahun 2011 Tanggal 3 Mei 2011 yang salah satu pasalnya menyebutkan 

akuntan publik bisa dikenakan sanksi pidana jika terbukti lalai dalam menjalankan 

tugasnya dan terbukti terlibat tindak pidana. Bapepam LK dan PPAJP Departemen 

Keuangan pun membuat berbagai aturan, antara lain menyangkut independensi 

akuntan publik, pembatasan jangka waktu pemberian jasa audit (3 tahun untuk 

Akuntan Publik dan 6 tahun untuk KAP yang memiliki lebih dari satu partner). 

Akuntan publik bisa dituntut secara hukum oleh klien jika tidak bisa memenuhi 

kontrak yang dibuat dengan klien atau tidak hati-hati (lalai) dalam memberikan jasa 

profesionalnya (Agoes, 2012:52). Auditor yang mempunyai reputasi yang tinggi, 

akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas yang baik terhadap 

hasil auditannya. Dengan menggunakan jasa auditor yang profesional akan 

mengurangi kesempatan emiten untuk berlaku curang dalam menyajikan informasi 

yang kurang akurat sehingga penggunaan auditor yang profesional dapat digunakan 

sebagai petunjuk kualitas perusahaan emiten (Holland et al., 1993 dalam 

Kristiantari,2012). 

 

Debt To Equity Ratio (DER) 
 Debt to equity ratio dapat diartikan kemampuan perusahaan untuk 

melunasi hutang dengan modal yang dimilikinya (Dian F, 2004 dalam Tobing, 

2014). Apabila debt to equity ratio tinggi, menunjukkan risiko suatu perusahaan 

yang tinggi pula. Para investor dalam melakukan keputusan investasi, tentu akan 

mempertimbangkan informasi financial leverage sehingga menghindarkan 

penilaian harga saham perdana terlalu tinggi yang menyebabkan terjadinya 

underpricing (Puspita, 2011). 

 DER menunjukkan persentase penyediaan dana oleh pemegang saham 

terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi 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 panjang (Darsono dan 

Ashari, 2005:54). 

 

Return On Asset (ROA) 
 ROA merupakan informasi tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan. 

Informasi ini akan memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas 

operasional perusahaan. Probabilitas perusahaan yang tinggi akan mengurangi 

ketidakpastian IPO sehingga mengurangi tingkat underpricing (Puspita, 2011).

 Menurut Darsono dan Ashari (2005:56) rumus menghitung ROA yaitu 

laba bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rata-rata total aktiva diperoleh dari total 

aktiva tahun ditambah total aktiva akhir tahun dibagi dua. Return on asset bisa 

diperoleh dari Net profit margin dikali asset turn over. Asset turn over adalah 

penjualan bersih dibagi rata-rata total aktiva. Rasio ini menggambarkan 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap satu rupiah 

aset yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, kita bisa menilai apakah 



 
 

 

perusahaan ini efisien dalam memanfaatkan aktivanya dalam kegiatan operasional 

perusahaan. Rasio ini juga memberikan ukuran yang cukup baik atas profitabilitas 

perusahaan karena menunjukkan efektifitas manajemen dalam menggunakan aktiva 

untuk memperoleh pendapatan. 

 

Kerangka Pemikiran 

 Variabel yang diduga menjadi pengaruh underpricing adalah reputasi 

underwriter, reputasi auditor, debt to equity ratio (DER) dan return on asset (ROA). 

Dalam penelitian ini apakah variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, debt to 

equity ratio (DER) dan return on asset (ROA) secara bersama-sama dapat 

mempengaruhi tingkat underpricing pada perusahaan yang melakukan IPO pada 

tahun 2010-2013 di Bursa Efek Indonesia. Skematis kerangka berpikir dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis  
Pengaruh Reputasi Underwriter Terhadap Underpricing 
 Dalam proses go public, sebelum saham diperdagangkan di pasar sekunder 

(bursa efek), terlebih dahulu saham perusahaan yang akan go public dijual di pasar 

perdana (Daljono, 2000 dalam Puspita, 2011). Underwriter adalah pihak yang 

membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi 

Debt to Equity Ratio 

X3 

Reputasi Underwriter 

X1 

 

Reputasi Auditor  

X2 

Return On Asset  

X4 

Underpricing 

(Y) 



 
 

 

kepentingan emiten, underwriter dalam hal ini memiliki informasi yang lebih baik 

tentang permintaan saham-saham daripada emiten tersebut. Oleh karena itu 

underwriter sangat berperan besar dalam menentukan penawaran harga saham 

perdana. 

 Menurut Tifani Puspita (2011) bahwa reputasi underwriter berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Anggita Ratnasari dan Gunasti Hudiwinarsih (2013) memperoleh hasil reputasi 

penanggung memiliki dampak yang signifikan terhadap underpricing pada tingkat 

5% secara signifikan. Nandariko Shendy Adhe Putra dan Yuli Budiarti (2012) 

menyebutkan reputasi underwriter berpengaruh terhadap underpricing.  I Dewa 

Ayu Kriatiantari (2012) meneliti bahwa reputasi underwriter secara signifikan 

berpengaruh pada underpricing dengan arah koefisien negative. Sementara menurut 

Chastina Yolana dan Dwi Martani (2005) reputasi penjamin emisi tidak signifikan 

berkorelasi dengan underpricing. Dengan adanya perbedaan hasil maka akan di 

lakukan penelitian kembali tentang reputasi underwriter dengan hipotesis sbb: 

H1: Reputasi Underwriter Berpengaruh Terhadap Underpricing Pada 

Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 

2010-2013 

Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Underpricing 

 Hampir semua akuntan publik menyadari bahwa mereka harus memberikan 

jasa profesionalnya sesuai dengan standar profesional akuntan publik, menaati kode 

etik akuntan publik dan memiliki standar pengendalian mutu. Jika tidak akuntan 

publik bisa salah dalam memberikan opini, karena memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian padahal laporan keuangan mengandung salah saji material (ini 

disebut audit failure). Emiten yang memilih untuk menggunakan auditor yang 

berkualitas akan dinilai positif oleh investor yaitu emiten mempunyai informasi 

yang tidak menyesatkan mengenai prospeknya di masa mendatang. Hal ini berarti 

penggunaan auditor yang memiliki reputasi tinggi akan mengurangi ketidakpastian 

pada masa mendatang (Kristiantari, 2012). 

 Penelitian yang dilakukan Tifani Puspita (2011) menyebutkan bahwa reputasi 

auditor tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

underpricing. I Dewa Ayu Kristiantari (2012) menyatakan bahwa reputasi auditor 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap underpricing. Christian 

Riolsen LBN Tobing (2014) menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap underpricing. Menurut Anggita Ratnasari dan Gunasti 

Hudiwinarsih (2013) menyatakan reputasi KAP memiliki dampak yang signifikan 

terhadap underpricing pada tingkat 5% secara signifikan. Dengan adanya 

perbedaan hasil maka akan di lakukan penelitian dengan hipotesis sbb: 

H2: Reputasi Auditor Berpengaruh Terhadap Underpricing Pada Perusahaan 

yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 2010-2013 
Pengaruh Debt To Equity Ratio (DER) Terhadap Underpricing 
 Debt to equity ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar 

hutang dengan equity yang dimiliki. Para investor dalam melakukan keputusan 

investasi, tentu akan mempertimbangkan informasi debt to equity ratio sehingga 

menghindarkan penilaian harga saham perdana terlalu tinggi yang menyebabkan 

terjadinya underpricing. 



 
 

 

 Tipani Puspita (2011) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa financial 

leverage berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Christian Riolsen LBN Tobing (2014) menyebutkan  financial 

leverage berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. Anggita Ratnasari 

dan Gunasti Hudiwinarsih (2013) menyatakan financial leverage tidak berpengaruh 

pada underpricing. I Dewa Ayu Kristiantari (2012) menyebutkan financial leverage 

terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya underpricing. Dari 

hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka akan di lakukan penelitian 

kembali tentang DER dengan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Debt to Equity Ratio Berpengaruh Terhadap Underpricing Pada 

Perusahaan yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 

2010-2013 

Pengaruh Return On Asset (ROA) Terhadap Underpricing 

 Informasi mengenai tingkat profitabilitas perusahaan merupakan informasi 

penting bagi investor dalam membuat keputusan investasi. Profitabilitas 

perusahaan memberikan informasi kepada investor mengenai efektivitas 

operasional perusahaan (Tambunan, 2007 dalam Kristiantari, 2012). Probabilitas 

perusahaan yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian IPO sehingga mengurangi 

tingkat underpricing (Puspita, 2011).    

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tifani Puspita (2011) menyatakan 

bahwa ROA berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap 

tingkat underpricing. Nandariko Shendy Adhe Putra dan Yuli Budiarti (2012) 

bahwa ROA berpengaruh terhadap underpricing. Sedangkan menurut I Dewa Ayu 

Kristiantari (2012) menyebutkan ROA terbukti tidak memiliki pengaruh signifikan 

pada terjadinya underpricing. Dengan melihat hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan masih terdapat perbedaan hasil yang ditampilkan maka dari itu akan 

dilakukan kembali penelitian terhadap ROA dengan hipotesis sebagai berikut : 

H4: Return On Asset Berpengaruh Terhadap Underpricing Pada Perusahaan 

yang Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 2010-2013 

Pengaruh Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt To Equity Ratio 

(DER) Dan Return On Asset (ROA) Terhadap Underpricing 

Berdasarkan uraian di atas mengenai reputasi underwriter (H1), reputasi 

auditor (H2), debt to equity ratio (H3) dan return on asset (H4) terhadap 

underpricing maka hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut : 

H5:  Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio dan Return 

On Asset Berpengaruh Terhadap Underpricing Pada Perusahaan yang 

Melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI Periode 2010-2013 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Objek Dan Ruang Lingkup Penelitian 

Objek dan ruang lingkup penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan go 

public yang terdaftar di BEI pada periode 2010 hingga 2013. Penelitian ini 

mengkaji tentang perusahaan-perusahaan yang melakukan penawaran umum 

perdana (IPO). 

 



 
 

 

Metode Penelitian  

 Untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 

dari masing - masing perusahaan yang didapat dari laporan prospektus dan 

ICAMEL yang menyediakan laporan harga penutupan (closing price) saham hari 

pertama di pasar sekunder. 

Operasionalisasi Variabel Penelitian  

Variabel merupakan sesuatu yang dijadikan tolak ukur untuk mencapai tujuan 

tertentu dan hasil yang diinginkan. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel 

dependen dan empat variabel bebas (independen). 

Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah underpricing merupakan 

selisih positif antara harga di pasar saham sekunder dengan harga perdana. Variabel 

ini diukur menggunakan initial return, pengukuran underpricing menggunakan 

metode yang dilakukan oleh Tifani Puspita (2011) dengan persentase yang dihitung 

berdasarkan selisih harga penutupan pada pasar sekunder dengan harga pada pasar 

perdana, atau dengan kata lain dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Initial Return = P1 –  P0   x 100% 

       P0 

 

Keterangan : 

P1 = harga penutupan pada hari pertama di pasar sekunder 

P0 = harga saham pada saat IPO 

 

Varibel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah reputasi underwriter, 

reputasi auditor, debt to equity ratio (DER), dan return on asset (ROA). 

Reputasi Underwriter 

Pengukuran reputasi underwriter menggunakan metode yang dilakukan 

oleh Syarifah Aini (2009) mengukur menggunakan variabel dummy, memberi nilai 

1 untuk nama penjamin emisi yang masuk dalam IDX  Statistik berdasarkan ranking 

50 penjamin emisi yang teraktif dalam perdagangan di bursa setiap tahunnya dan 

nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk top 50.  

Reputasi Auditor 

Variabel ini di ukur menggunakan metode yang dilakukan oleh Tifani 

Puspita (2011) yaitu menggunakan variabel dummy. Variabel ini ditentukan dengan 

menggunakan skala 1 untuk auditor yang bereputasi dan 0 untuk auditor yang tidak 

bereputasi. KAP (auditor) yang bereputasi adalah KAP yang bermitra dengan The 

Big Four KAP dunia dan sebaliknya apabila KAP tersebut tidak bermitra dengan 

The Big Four maka dikategorikan tidak bereputasi. KAP di Indonesia yang bermitra 

dengan The Big Four yaitu : 

1. KAP Purwanto, Sarwoko, Sandjaja berpartner dengan Ernst & Young pada tahun 

2006 sampai sekarang. Sedangkan pada tahun 2005 adalah KAP Prasetio, 

Sarwoko, Sandjaja. 

2. KAP Osman Bing Satrio berpartner dengan Deloitte 

3. KAP Sidharta, Sidharta, Widjaja berpartner dengan KPMG 

4. KAP Haryanto Sahari berpartner dengan PWC 



 
 

 

Debt to Equity Ratio (DER) 
Debt to equity ratio (DER) merupakan ukuran yang dipakai dalam 

menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2012:128). Pengukuran variabel ini juga telah di 

pergunakan oleh Tifani Puspita (2011), Anggita Ratnasari dan Gunasti 

Hudawinarsih (2013), I Dewa Ayu Kristiantari (2012), Christian Riolsen LBN 

Tobing (2014). Persamaan yang telah digunakan adalah sebagai berikut :  

DER =    Total  Kewajiban  x 100% 

         Total Ekuitas 

 
Sumber: (Darsono & Ashari, 2005) 

Return on Assets (ROA) 

Return on Asset (ROA) merupakan pengembalian investasi, rasio ini 

melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 

pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Pengukuran return on 

assets menggunakan metode yang digunakan Tifani Puspita (2011), Nandariko 

Shendy Adhe Putra dan Yuli Budiarti (2012) dengan persamaan rumus yaitu 

sebagai berikut : 

ROA =  Net Income x 100% 

              Total Asset  
Sumber: (Darsono & Ashari, 2005) 

 

Metode Penentuan Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public yang tercatat 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) 

dengan periode tahun amatan yaitu tahun 2010-2013.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan 

purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Metode purposive sampling adalah metode pengambilan sampel 

yang didasarkan pada beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria 

perusahaan yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

:  

1) Perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO di BEI periode 2010-2013. 

2) Perusahaan yang sahamnya mengalami underpricing pada hari pertama 

penawaran. 

3) Perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori sektor keuangan dan perbankan 

karena industri tersebut memiliki rasio keuangan yang berbeda dari sektor 

industri lain. 

4) Memiliki data prospektus penawaran saham perusahaan. 

5) Tersedia data laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah, tersedia 

data harga saham dan tanggal listing. 

Dari kriteria tersebut, diperoleh 51 perusahaan dari 102 perusahaan yang 

melakukan IPO yang mempunyai laporan keuangan lengkap selama kurun waktu 

2010-2013. 

 

 



 
 

 

TABEL 3.2 
 Sampel Penelitian 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang melakukan IPO di BEI periode 2010-2013 102 

Perusahaan yang tidak mengalami underpriced (20) 

Perusahaan IPO kategori keuangan dan perbankan (14) 

Prospektus perusahaan yang tidak ditemukan (8) 

Sampel yang tidak memiliki kelengkapan data (9) 

Total perusahaan yang menjadi sampel 51 

 

Metode Analisis 

Dalam penelitian ini ada beberapa pengujian statistik yang digunakan, 

sebagai berikut: 

Pengujian Asumsi Klasik 

  Pengujian asumsi klasik merupakan syarat utama untuk menilai apakah 

persamaan regresi yang digunakan sudah memenuhi kriteria Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Untuk membuktikan hipotesa yang dibentuk dalam penelitian 

ini menggunakan uji regresi berganda, sebelumnya harus dilakukan pengujian 

asumsi klasik terlebih dahulu yang masing-masing dijelaskan dibawah ini : 

Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak. Menurut Ghozali (2013:163), pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi 

dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut.  

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas.   

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) (Ghozali, 2013). 

Uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya 

dengan data normal baku. Penerapan pada uji Kolmogorov Smirnov adalah bahwa 

jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 

yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak normal. Lebih 

lanjut, jika signifikansi di atas 0,05 maka berarti tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal baku, atau data 

berdistribusi normal. 

Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel-variabel independen. Jika 



 
 

 

variabel-variabel saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel 

bebas adalah nol (Ghozali, 2013). 

 Menurut Ghozali (2013:105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut. 

1. Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. 

3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari tolerance value dan Variance Inflation 

Factor (VIF). Batas tolerance value adalah 0,10 dan VIF adalah 10. Apabila 

nilai tolerance value kurang dari 0,10 atau VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 

multikolinearitas. 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terjadi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisias. Ghozali (2013) menyatakan 

bahwa untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya 

(SRESID), yaitu dengan deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut. 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan 

telah terjadi heteroskedastisitas.  

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 dan sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Kemudian uji heterokedastisitas juga dapat dilakukan dengan melakukan 

uji Glesjer. Uji ini dilakukan dengan membuat persamaan regresi nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi ini dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

Watson (DW-test). Menurut Ghozali (2013:110), pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi ada empat pedoman yaitu. 



 
 

 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.  

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.  

4. Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW 

terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

Selain pedoman diatas, untuk mendiagnosis adanya autokorelasi dalam suatu 

model regresi dapat dilakukan melalui pengujian nilai Durbin Watson dengan 

ketentuan sebagai berikut (Algifari, 1997 dalam Kristiantari,2012):  

1) Kurang dari 1,10 berarti ada autokorelasi.  

2) 1,10 hingga 1,54 berarti tanpa kesimpulan.  

3) 1,55 hingga 2,46 berarti tidak ada autokorelasi.  

4) 2,46 hingga 2,90 berarti tanpa kesimpulan.  

5) Lebih dari 2,91 berarti ada autokorelasi. 

 

Analisis Regresi Berganda 

 Analisis ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel 

independen pada variabel dependen. Untuk menguji hipotesis-hipotesis dalam 

penelitian ini, maka akan digunakan model persamaan regresi sebagai berikut: 

UP = + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 

Dimana : 

UP = Underpricing hari pertama sebagai dependen variabel 

 = Konstanta 

X1  = Reputasi underwriter 

X2  = Reputasi Auditor 

 X3 = Debt to equity ratio (DER) 

X4  = Return on assets (ROA) 

1  = Koefisien regresi reputasi underwriter 

2  = Koefisien regresi reputasi auditor  

3  = Koefisien regresi Debt to equity ratio (DER) 

4  = Koefisien regresi Return on assets (ROA) 

 = error term 

Nilai koefisien regresi sangat menentukan sebagai dasar analisis. Hal ini 

berarti jika koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh 

searah antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan bila 

koefisien nilai b bernilai negatif (-) hal ini menunjukkan adanya pengaruh negatif 

dimana kenaikan nilai variabel independen akan mengakibatkan penurunan nilai 

variabel dependen.  

  Menurut Ghozali (2013), ketepatan dari fungsi regresi sampel dalam 

menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik diukur 

dari nilai koefisien determinasi (R²), nilai statistik F (uji kelayakan model) dan nilai 

statistik t (uji signifikan parameter individual). 

 

 



 
 

 

Koefisien Determinasi (R²) 

  Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan-

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen 

amat terbatas. Nilai R² yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). 

  Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R² pasti meningkat tanpa dipengaruhi 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

atau tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

Adjusted R² pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R², Adjusted R² 

dapat naik ataupun turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model (Ghozali, 2013). 

 

Pengujian Hipotesis 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel- variabel bebas 

terhadap variabel terikat baik secara parsial maupun secara simultan, maka 

dilakukan uji t dan uji F. 

a) Uji Statistik t (uji parsial) 

 Uji statistik t atau uji parsial bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat 

(Ghozali, 2013).  Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah uji parameter 

koefisien regresi (β1) sama dengan nol, atau 

H0= β1= 0 

Artinya, suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel 

tidak sama dengan nol, atau  

HA= β1≠ 0  

Artinya,suatu variabel bebas X1 merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Dengan α = 5%, maka untuk menentukan apakah 

pengaruhnya signifikan atau tidak dilakukan analisis melalui peluang alatnya (ρ) 

dengan kriteria sebagai berikut: 

 ρ > 0,005, maka dikatakan tidak signifikan atau H0 diterima. 

 0,005 > ρ > 0,01,maka dinyatakan signifikan atau H0 ditolak. 

 ρ < 0,01 ,maka dinyatakan sangat signifikan atau H0 ditolak. 

Cara melakukan uji t,adalah sebagai berikut: 

 Quick look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat 

kepercayaan sebesar 5%, maka H0 menyatakan β1=0 dapat ditolak, bila nilai 

positif lebih besar daripada 2 (dalam nilai absolut), dengan kata lain kita 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas 

secara individual mempengaruhi variabel  terikat.  

 Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai 

statistik t hitung lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis 



 
 

 

alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel bebas secara individual 

mempengaruhi variabel terikat. 

b) Uji Statistik F (uji simultan) 

Uji statistik F atau uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (H0) yang hendak 

diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol,atau  

H0: b1= b2 = ..... = bk= 0 

Artinya, semua variabel bebas bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikat. Hipotesis alternatifnya (HA) tidak semua parameter secara 

simultan sama dengan nol, atau  

Ha : b1≠ b2≠ ..... ≠ bk> 0 

Artinya, semua variabel bebas secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengambilan keputusan,adalah sebagai berikut: 

 Quick look : bila nilai F lebih besar dari 4, maka H0 dapat diambil pada derajat 

kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif yang 

menyatakan bahwa semua variabel bebas secara serentak dan signifikan 

mempengaruhi variabel terikat 

 Membandingkan F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai F hitung 

lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan menerima HA. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dilakukan untuk menunjukkan jumlah data (N) yang 

digunakan dalam penelitian ini serta untuk menunjukkan nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata (mean) serta standar deviasi (δ) dari masing-masing 

variable yang dimiliki oleh perusahaan yang menjadi sampel. Penelitian ini hendak 

menguji pengaruh Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio 

(DER), dan Return on Asset (ROA) sebagai variabel independen, sedangkan 

Underpricing sebagai variabel dependen. Adapun hasil perhitungan statistik 

deskriptif adalah sebagai berikut:  

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Underpricing 51 ,0108 ,7000 ,255405 ,2202571 
Rep_Underwriter 51 0 1 ,75 ,440 
Rep_Auditor 51 0 1 ,33 ,476 
Debt to equity ratio 51 ,1559 70,6298 4,037780 10,5494016 
Return on asset 51 ,0009 ,5057 ,065834 ,0838051 

Valid N (listwise) 51     

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa N sebanyak 51, dengan periode 

pengamatan (2010-2013). Variabel underpricing mempunyai nilai rata-rata (mean) 

sebesar 0,255405 dengan standar deviasi sebesar 0,2202571. Adapun nilai terendah 



 
 

 

sebesar 0,0108 dan nilai tertinggi sebesar 0,7000. Variabel reputasi underwriter 

yang menggunakan variabel dummy memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai 

tertinggi sebesar 1, sedangkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0,75 dengan standar 

deviasi sebesar 0,440. Variabel reputasi auditor juga menggunakan vriabel dummy 

memiliki nilai terendah sebesar 0 dan nilai tertinggi sebesar 1, sedangkan nilai rata-

rata (mean) sebesar 0,33 dengan standar deviasi sebesar 0,476.  

Variabel debt to equity ratio (DER) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 

4,037780 dengan nilai terendah sebesar 0,1559 dan nilai tertinggi sebesar 70,6298. 

Standar deviasi untuk variabel DER sebesar 10,5494016. Variabel return on asset 

(ROA) memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0,065932 dengan standar deviasi 

sebesar 0,0837432. Adapun nilai terendah sebesar 0,0009 dan nilai tertinggi sebesar 

0,5057. 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: normalitas 

data, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang dilakukan sebagai 

berikut: 

 

Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak (ghozali, 2013).  

Model regresi yang baik adalah model dengan distribusi normal atau mendekati 

normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran 

data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan histogram dari residualnya 

(Ghozali, 2013: 163). Dalam penelitian ini selain menggunakan grafik pengujian 

normalitas dilakukan dengan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji ini adalah 

metode yang umum digunakan untuk menguji normalitas data. 

a. Analisis Grafik 
Gambar 4.1 Histogram Uji Normalitas 

                               
 

                Gambar 4.2 Grafik Normal Probability Plot 



 
 

 

Analisis Statistik 

Uji normalitas dengan analisis statistik dilakukan dengan test Kolmogorov 

Smirnov. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 4.3 Hasil Uji kolmorgorov-smirnov 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 51 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 

Std. Deviation ,19603298 

Most Extreme Differences 

Absolute ,146 

Positive ,146 

Negative -,103 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,044 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,226 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,044 dan tidak signifikan pada 0,05 

(karena p = 0,226 > 0,05). Sehingga dengan kata lain residual berdistribusi normal. 

Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa model regresi telah lolos uji 

normalitas dan layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain.  Jika Varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2013).  Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Adapun cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

menggunakan program SPSS dengan melihat grafik Scatter Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID (Ghozali,2013). Pada 

penelitian ini juga dilakukan cara lain adalah dengan menggunakan uji Glesjer, yaitu 

dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residualnya (Ghozali, 

2013). 
Hasil uji heterokedastis dengan scatterplot dapat dilihat pada Gambar 4.3 

sedangkan Uji Glejser dapat dilihat pada tabel 4.3 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Gambar 4.3 Scatterplot Uji Heteroskedastisitas 

 
Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai. 

 

Tabel 4.4 Hasil Uji Glejser 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,223 ,030  7,338 ,000 

Rep_Underwriter -,034 ,034 -,140 -1,012 ,317 

Rep_Auditor -,062 ,032 -,273 -1,956 ,057 

Debt to Equity 
Ratio 

-,002 ,001 -,149 -1,057 ,296 

Return on Asset -,125 ,180 -,098 -,698 ,489 

a. Dependent Variable: absut 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dari masing-

masing variabel menunjukkan bahwa level sig > α 0,05 yaitu 0,317 > 0,05 untuk 

variabel reputasi underwriter, 0,057 > 0,05 untuk variabel reputasi auditor, 0,296 > 

0,05 untuk variabel Debt to Equity Ratio, 0,489 > 0,05 untuk variabel Return on 

Asset. Sehingga penelitian ini bebas dari gejala Heterokedastisitas dan layak untuk 

diteliti. 

 

Uji Multikolonieritas 
Uji multikolinearitas Bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.  Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (variabel independen). 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas, dasar analisis yang 

digunakan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 

Tolerance yang rendah sama dengan VIF tinggi (VIF = 1/ tolerance) dan koloneritas 



 
 

 

yang tinggi. Nilai Cut-Off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 10% atau sama 

dengan nilai VIF > 10, artinya nilai tolerance tidak lebih kurang dari 10% dan nilai 

VIF tidak lebih dari 10 (Ghozali, 2013). 

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.4  

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) ,423 ,060  6,998 ,000   

Rep_Underwriter -,173 ,067 -,346 -2,571 ,013 ,952 1,050 

Rep_Auditor -,102 ,063 -,221 -1,626 ,111 ,931 1,074 

Debt to equity ratio -,002 ,003 -,086 -,630 ,532 ,922 1,085 

Return on asset ,045 ,357 ,017 ,126 ,900 ,932 1,073 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Dari hasil analisis di atas dapat dilihat bahwa semua variabel mempunyai 

nilai VIF < 10 yaitu reputasi underwriter sebesar 1,050, reputasi auditor sebesar 

1,074, debt to equity ratio (DER) sebesar 1,085 dan return on asset (ROA) sebesar 

1,073. Sementara semua variabel juga memiliki nilai Tolerance > 0,1 yaitu reputasi 

underwriter sebesar 0,952, reputasi auditor sebesar 0,931, debt to equity ratio 

(DER) sebesar 0,922 dan return on asset (ROA) sebesar 0,932. Dari hasil tersebut, 

maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

ada korelasi antara pengganggu periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelum).  Jika ada korelasi, maka dinamakan ada autokorelasi. Autokorelasi 

muncul karena observasi berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari suatu 

observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2013).  Model regresi yang baik adalah 

regresi yang bebas dari autokorelasi.  Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test). 

Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin-Watson 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,456a ,208 ,139 ,2043785 2,428 

a. Predictors: (Constant), Return on asset, Rep_Underwriter, Rep_Auditor, Debt to equity 
ratio 
b. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Mengambil keputusan dengan kriteria sebagai berikut : 

 

 

 

 



 
 

 

Tabel 4.7 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 0 < 2,428  < 1,3855 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada keputusan 1,3855 ≤ 2,428 ≤ 1,7218 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tolak 2,6145 < 2,428 < 4 

Tidak ada korelasi 

negatif 

Tidak ada keputusan 2,2782 ≤ 2,428 ≤ 2,6145 

Tidak ada autokorelasi, 

Positif atau negatif 

Tidak ditolak 1,7218 < 2,428 < 2,2782 

Hasil diatas menyebutkan bahwa dalam pengujian ini hasil uji durbin 

Watson terletak pada persamaan (4 – dU) ≤ DW Hitung ≤ (4 – dL) yang berarti 

tidak dapat meyakinkan atau tidak dapat menghasilkan kesimpulan mengenai ada 

atau tidaknya autokorelasi pada persamaan regresi tersebut.  Selain uji Durbin-

Watson, ada juga uji Run-Test yang dapat digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya autokorelasi, sebagai alternatifnya peneliti menggunakan pengujian Runs 

Test untuk menguji autokorelasi. 

Tabel 4.8 Hasil Uji Run-Test 
Runs Test 

 Unstandardized 
Residual 

Test Valuea -,04734 
Cases < Test Value 25 
Cases >= Test Value 26 
Total Cases 51 
Number of Runs 30 
Z ,993 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,321 

a. Median 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Hasil Run Test menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 

yang berarti hipotesis nol gagal ditolak. Dengan demikian data yang dipergunakan 

cukup random sehingga tidak terdapat autokorelasi pada data yang diuji. Hal ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Autokorelasi pada model regresi, sehingga 

model regresi layak dipakai. 

Setelah lolos dari uji asumsi klasik tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

data memenuhi persyaratan untuk uji regresi. Dengan demikian, model yang 

digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung bias. 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Hasil perhitungan pada koefisien regresi, menunjukkan nilai sensitifitas 

(tingkat pengaruh) yang ditimbulkan oleh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil perhitungannya: 

 

 



 
 

 

Tabel 4.9 Hasil Uji t 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,423 ,060  6,998 ,000 

Rep_Underwriter -,173 ,067 -,346 -2,571 ,013 

Rep_Auditor -,102 ,063 -,221 -1,626 ,111 

Debt to equity ratio -,002 ,003 -,086 -,630 ,532 

Return on asset ,045 ,357 ,017 ,126 ,900 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Perumusan hipotesis pertama pada penelitian ini adalah: 

H01 : Reputasi Underwriter tidak berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Ha1 : Reputasi Underwriter berpengaruh terhadap Underpricing  pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-2013. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis Sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) 

yaitu 0,05 dan juga di lihat berdasarkan nilai t tabel. Keputusan diambil sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) H01 ditolak: Jika ; t hitung > t tabel; - thitung < -t tabel atau sig < α= 0,05 

2) H01 diterima: Jika ; t hitung < t tabel; - t hitung > -t tabel atau sig > α= 0,05 

Berdasarkan hasil regresi yang terlihat pada tabel 4.8 bahwa nilai 

probabilitas reputasi underwriter sebesar 0,013. Karena nilai probabilitas 0,013 < 

0,05 dan nilai t hitung -2,571 < t tabel -2,0129 serta koefisien (β) yang negative (-

0,173) maka dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Ini berarti 

koefisien regresi Reputasi Underwriter signifikan, atau dengan kata lain Reputasi 

Underwriter berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 
Perumusan hipotesis kedua pada penelitian ini adalah: 

H02 : Reputasi Auditor tidak berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Ha2 : Reputasi Auditor berpengaruh terhadap Underpricing  pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-2013. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) 

yaitu 0,05 dan juga di lihat berdasarkan nilai t tabel. Keputusan diambil sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) H02 ditolak: Jika ; t hitung > t tabel; - thitung < -t tabel atau sig < α= 0,05 

2) H02 diterima: Jika ; t hitung < t tabel; - t hitung > -t tabel atau sig > α= 0,05 

Dari hasil regresi diperoleh nilai probabilitas Reputasi Auditor sebesar 

0,111. Karena nilai probabilitas 0,111 > 0,05 dan nilai t hitung -1,626 > t tabel -



 
 

 

2,0129, maka dapat disimpulkan bahwa H02 diterima dan Ha2 ditolak. Ini berarti 

bahwa Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Perumusan hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah: 

H03 :  Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Ha3 : Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) 

yaitu 0,05 dan juga di lihat berdasarkan nilai t tabel. Keputusan diambil sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) H03 ditolak: Jika ; t hitung > t tabel; - thitung < -t tabel atau sig < α= 0,05 

2) H03 diterima: Jika ; t hitung < t tabel; - t hitung > -t tabel atau sig > α= 0,05 

Dari hasil regresi diperoleh nilai probabilitas Debt to Equity Ratio (DER) 

sebesar 0,532. Karena nilai probabilitas 0,532 > 0,05 dan nilai t hitung -0,630 > t 

tabel -2,0129, maka dapat disimpulkan bahwa H03 diterima dan Ha3 ditolak. Ini 

berarti bahwa Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing. 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Perumusan hipotesis keempat pada penelitian ini adalah: 

H04 : Return on Asset (ROA)  tidak berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Ha4 : Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Underpricing  pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

Selanjutnya pengambilan keputusan dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis sig.) dengan besarnya nilai alpha (α) 

yaitu 0,05 dan juga di lihat berdasarkan nilai t tabel. Keputusan diambil sesuai 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1) H04 ditolak: Jika ; t hitung > t tabel; - thitung < -t tabel atau sig < α= 0,05 

2) H04 diterima: Jika ; t hitung < t tabel; - t hitung > -t tabel atau sig > α= 0,05 

Dari hasil regresi diperoleh nilai probabilitas Return on Asset (ROA) 

sebesar 0,904. Karena nilai probabilitas 0,904 > 0,05 dan nilai t hitung 0,126 < t 

tabel 2,0129, maka dapat disimpulkan bahwa H04 diterima dan Ha4 ditolak. Ini 

berarti bahwa Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing. 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji statistik F atau uji simultan bertujuan untuk mengetahui apakah semua 

variabel bebas dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Hasil uji regresi menunjukkan 

output anova sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: 

 



 
 

 

Tabel 4.10 Hasil Uji F 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,504 4 ,126 3,018 ,027b 

Residual 1,921 46 ,042   

Total 2,426 50    
a. Dependent Variable: Underpricing 
b. Predictors: (Constant), Return on asset, Rep_Underwriter, Rep_Auditor, Debt to equity ratio 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Dilihat dari hasil uji anova atau uji F yang terlihat dalam tabel di atas 

diperoleh nilai F hitung sebesar 3,018 > F tabel sebesar 2,55 dengan taraf 

signifikansi 0,027. Karena taraf signifikansi sebesar 0,027 yaitu lebih kecil dari 0,05 

maka dapat disimpulkan bahwa Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to 

Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA) merupakan variabel-variabel yang 

mempengaruhi variabilitas Underpricing, atau dengan kata lain model penelitian 

ini dapat diterima. 

Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisiensi determinasi (𝑅2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel bebas. Nilai koefisiensi 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisiensi determinasi yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel 

terikat sangat terbatas,dan sebaliknya. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel terikat (Ghozali, 2013). 

Tabel 4.11 Hasil Uji Determinasi 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,456a ,208 ,139 ,2043785 

a. Predictors: (Constant), Return on asset, Rep_Underwriter, Rep_Auditor, Debt to equity ratio 
b. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0.139 

atau sebesar 13.9 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen hanya sebesar 13.9 %. Atau variasi 

variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 

13.9 % variasi variabel dependen, sedangkan 86,1 % dipengaruhi variabel lain yang 

tidak diteliti. 

4.2.4 Teknik Analisis Linier Berganda 

Analisis regresi berganda adalah suatu metode statistik umum yang 

digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen. Pada penelitian ini analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt 

to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA) terhadap Underpricing. 

Persamaan regresi dapat dilihat dari tabel hasil uji coefficients berdasarkan 

output SPSS terhadap variabel independen yaitu Reputasi Underwriter, Reputasi 

Auditor, Debt to Equity Ratio (DER), Return on Asset (ROA) terhadap 

Underpricing ditunjukkan pada tabel berikut : 



 
 

 

Tabel 4.12 Hasil Regresi 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,423 ,060  6,998 ,000 

Rep_Underwriter -,173 ,067 -,346 -2,571 ,013 

Rep_Auditor -,102 ,063 -,221 -1,626 ,111 

Debt to equity ratio -,002 ,003 -,086 -,630 ,532 

Return on asset ,045 ,357 ,017 ,126 ,900 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber : Data Output SPSS V.20 (2015) 

Pada tabel coefficients diatas yang dibaca adalah nilai dalam kolom B, baris 

pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan konstanta 

variabel independen. Berdasarkan tabel di atas maka model regresi yang digunakan 

adalah sebagai berikut.  

UP = 0,423 - 0,173X1 - 0,102X2 - 0,002X3 + 0,045X4 +  

Berdasarkan model regresi dan tabel diatas, maka hasil dari regresi berganda 

dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1. Dari model di atas dapat dilihat bahwa konstanta dari model penelitian ini 

sebesar 0,423, yang merupakan nilai tetap pada model ini, dimana nilainya tetap 

0,432 dan tidak dipengaruhi oleh perubahan variabel bebas. 

2. Koefisien variabel Reputasi Underwriter sebesar -0,173, menunjukkan bahwa 

Underpricing perusahaan yang menggunakan Underwriter yang bereputasi 

tinggi cenderung lebih rendah sebesar -0,173 persen dibandingkan dengan 

perusahaan yang menggunakan Underwriter yang tidak memiliki reputasi tinggi.  

3. Untuk variabel Reputasi Auditor, terlihat bahwa Underpricing saham pada 

perusahaan yang menggunakan auditor bereputasi baik adalah -0,102. Dengan 

kata lain, Underpricing yang terjadi pada perusahaan yang menggunakan jasa 

auditor bereputasi baik lebih rendah 0,102 persen dibandingkan dengan 

perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor yang bereputasi. 

4. Koefisien variabel Debt to Equity Ratio (DER) sebesar -0,002 menunjukkan 

bahwa setiap terjadi kenaikan Debt to Equity Ratio (DER) sebesar 1% maka 

Underpricing akan turun sebesar -0,002.  

5. Berdasarkan tabel diatas, koefisien variabel Return on Asset (ROA) sebesar 

0,045 artinya jika Return on Asset (ROA)  mengalami kenaikan 1%, maka 

Underpricing juga akan mengalami peningkatan sebesar 0,045. 

Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan membuktikan bahwa 

variabel Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Return on Asset (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-

2013. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai yang dihasilkan oleh 

variabel Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio (DER) dan 

Return on Asset (ROA) akan berpengaruh terhadap Underpricing. 



 
 

 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Reputasi Underwriter 

menunjukkan hasil berpengaruh signifikan terhadap Underpricing dengan arah 

koefisien negatif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi reputasi underwriter maka 

semakin rendah tingkat underpricing yang terjadi dan sebaliknya. Menurut Ghozali 

dan Al Mansur (2002) dalam (Puspita, 2011) dikarenakan dalam penjaminan emisi 

efek peranan dari underwriter sangat besar, sehingga underwriter yang lebih sering 

berhubungan dengan pasar modal mempunyai pengalaman yang lebih banyak 

mengenai pasar modal jika dibandingkan dengan pihak emiten. Apabila suatu emisi 

saham dilakukan oleh underwriter yang mempunyai reputasi bagus, maka 

kemungkinan saham yang dijamin oleh underwriter tersebut bisa mendatangkan 

kesuksesan bagi emiten. Berhubung penentuan harga perdana saham ditentukan 

oleh emiten dan underwriter sebagai penjamin emisi, sudah selayaknya underwriter 

tersebut mempunyai peran yang besar dalam menentukan harga perdana saham. 

Oleh karena itu, underwriter sebagai pihak luar yang menjembatani kepentingan 

emiten dan investor diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat 

underpriced. Hal ini terbukti dengan berpengaruhnya reputasi underwriter terhadap 

underpricing pada penelitian ini. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

(Puspita, 2011), (Kristiantari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Underpricing Saham Pada Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia, 

2012), dan (Putra, et al., 2012) mengemukakan bahwa reputasi underwriter 

berpengaruh negatif terhadap underpricing. Tetapi hasil penelitian ini tidak relevan 

dengan penelitian (Yolana, et al., 2005) yang menemukan bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara reputasi underwriter dengan underpricing saham. 

Hal ini disebabkan karena perbedaan perangkingan reputasi penjamin emisi yang 

dilakukan masing-masing peneliti, mengingat di Indonesia belum ada lembaga 

resmi yang melakukan penilaian terhadap para penjamin emisi secara berkala. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Reputasi Auditor 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. Ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya reputasi auditor yang melakukan audit 

terhadap perusahaan yang akan melakukan IPO tidak mempengaruhi besar kecilnya 

tingkat underpricing saham. Secara teori, pemilihan auditor dalam mengaudit 

perusahaan juga berpengaruh terhadap underpricing saham. Penggunaan auditor 

yang bereputasi tinggi dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap 

kualitas perusahaan emiten sehingga dapat mengurangi tingkat underpricing saham 

(Daljono (2000) dalam (Amelia, 2011)). Namun dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 2011), (Kristiantari, 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Saham Pada Penawaran 

Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia, 2012), dan (Tobing, 2014). Tetapi tidak 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ratnasari, et al., 2013) yang 

menemukan hasil bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Debt to Equity Ratio 

(DER) menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. Hal 

ini dapat disebabkan oleh ketidakpercayaan investor atas informasi keuangan yang 

disajikan oleh emiten dalam prospektus. Sehingga investor dalam menanamkan 

modalnya pada perusahaan IPO tidak selalu mempertimbangkan DER, tetapi 



 
 

 

kemungkinan investor hanya melihat dari sisi hutangnya saja sehingga DER tidak 

bisa dijadikan tolak ukur ketidakpastian IPO. Hasil ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Ratnasari, et al., 2013), dan (Kristiantari, Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing Saham Pada Penawaran Saham Perdana 

Di Bursa Efek Indonesia, 2012), namun tidak sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh (Tobing, 2014) yang menemukan bahwa debt to equity ratio 

berpengaruh terhadap underpricing. 

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial, variabel Return on Asset (ROA) 

menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. Tidak 

berpengaruhnya ROA (profitabilitas perusahaan) pada underpricing dapat 

diakibatkan oleh ketidakpercayaan investor atas informasi keuangan yang disajikan 

oleh emiten. Hal ini didukung oleh tidak berpengaruhnya reputasi auditor pada 

underpricing, yang artinya investor tidak mempertimbangkan reputasi auditor 

ketika akan melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan IPO, karena 

investor menganggap tidak terdapat perbedaan kualitas informasi keuangan, baik 

yang diaudit oleh KAP big 4 maupun non big 4. Profitabilitas yang besar 

sebagaimana yang disajikan dalam prospektus belum tentu dapat menunjukkan 

kinerja perusahaan tersebut baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh (Kristiantari, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Underpricing 

Saham Pada Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek Indonesia, 2012) yang 

menyebutkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh signifikan pada terjadinya 

underpricing. Tetapi tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspita, 

2011), dan (Putra, et al., 2012) yang menemukan hasil bahwa ROA berhasil 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpricing. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel 

Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt to Equity Ratio (DER) dan Return 

on Asset (ROA) terhadap Underpricing, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

yang dapat diperoleh dari penelitian ini, adalah sebagai berikut : 

1. Reputasi underwriter berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-

2013. 

2. Reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada 

perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-

2013. 

3. Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing  

pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 

4. Return on Asset (ROA) tidak berpengaruh signifikan terhadap underpricing  

pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 

2010-2013. 



 
 

 

5. Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Debt To Equity Ratio Dan Return On 

Asset berpengaruh secara simultan terhadap Underpricing pada perusahaan 

yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2010-2013. 

Saran 

 Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan keterbatasan 

penelitian yang telah dilakukan adalah : 

1. Periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 4 tahun diharapkan bagi 

peneliti selanjutnya dapat menambah tahun lebih lama lagi karena perusahaan 

yang melakukan IPO untuk setiap tahunnya berbeda-beda. 

2. Dalam pengambilan variabel bebas diharapkan dapat mengambil faktor-faktor 

lain yang belum pernah diteliti yang di duga dapat mempengaruhi tingkat 

underpricing baik itu faktor keuangan maupun non keuangan. 

3. Bagi investor yang akan berinvestasi pada perusahaan yang melakukan IPO 

hendaknya mempertimbangkan variabel keuangan dan variabel non keuangan 

(informasi akuntansi dan informasi non akuntansi prospektus) untuk 

mendapatkan initial return yang tinggi. 
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