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BAB IV 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 
 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

 
Obyek penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan go public di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016. Data dalam  penelitian  ini diperoleh dari 

website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) dan data penunjang lainnya 

diperoleh melalui website yang dimiliki masing-masing perusahaan. Perusahaan 

yang melakukan go public pada periode 2014-2016 terdapat 52 perusahaan. 

Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 

sehingga didapatkan sebanyak 40 perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian ini. 

 
Tabel 4.1 

Distribusi Sampel 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan yang melakukan go public di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014 – 2016 

 
54 

Perusahaan yang mengalami underpricing setelah go public di 

Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016 

 
41 

Perusahaan yang tidak terdapat data prospektus di website 

perusahaan terkait dan di website Bursa Efek Indonesia 

 
(1) 

Jumlah sampel dalam periode 2014 -2016 40 

Sumber: Web Bursa Efek Indonesia, data sekunder diolah 

http://www.idx.co.id/
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Berikut ini adalah nama, kode saham dari perusahaan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian: 

Tabel 4.2 

Daftar perusahaan yang dijadikan sampel. 
 

 
No. 

 
Kode Saham 

 
Nama Perusahaan 

1 CANI Capitol Nusantara Indonesua Tbk 

2 WTON Wijaya Karya Beton Tbk 

3 BLTZ Graha Layar Prima Tbk 

4 DAJK Dwi Aneka Jaya Kamasindo Tbk 

5 LINK Link Net Tbk 

6 CINT Chitos Internasional Tbk 

7 MGNA Magna Finance Tbk 

8 BPII Batavia Prosperindo Internasional Tbk 

9 TARA Sitara Propertindo Tbk 

10 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 

11 BIRD Blue Bird Tbk 

12 SOCI Soechi Lines Tbk 

13 AGRS Bank Agris Tbk 

14 IBFN Intan Baruprana Finanace Tbk 

15 GOLL Golden Plantation Tbk 
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16 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 

17 DMAS Puradelta Lestari Tbk 

18 MMLP Mega Manunggal Property Tbk 

19 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk 

20 BOLT Garuda Metalindo Tbk 

21 ATIC Anabatic Tchnologies Tbk 

22 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 

23 BBHI Bank Harda Internasional Tbk 

24 MKNT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 

25 DPUM Dua Putra Utama Makmur Tbk 

26 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk 

27 KINO Kino Indonesia Tbk 

28 MTRA Mitra Pemuda Tbk 

29 MARI Mahaka Radio Integra Tbk 

30 POWR Cikarang Listrindo Tbk 

31 SHIP Silo Maritime Perdana Tbk 

32 DAYA Duta Intidaya Tbk 

33 JGLE Graha Andrasentra Propertindo Tbk 

34 OASA Protech Mitra Perkasa Tbk 

35 CASA Capital Financial Indonesia Tbk 

36 WSBP Waskita Beton Precast Tbk 

37 AGII Aneka Gas Industri Tbk 
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38 PBSA Pramita Bangun Sarana Tbk 

39 PRDA Prodia Widyahusada Tbk 

40 BOGA Bintang Oto Global Tbk 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

Sebelum membahas pembuktian dari hipotesis dalam penelitian pada sub- 

bab 4.2, secara deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini antara lain tingkat underpricing, reputasi underwriter, reputasi 

auditor, umur perusahaan, presentase saham yang ditawarkan, current ratio, 

earning per share dan return on equity. 

4.2 Analisis Deskriptif 

 
Analisis statistik deskriptif akan memberikan gambaran suatu data yang 

dilihat dengan cara nilai rata rata (mean), standar deviasi Ghozali (2013,19). Hal ini 

perlu dilakukan agar dapat melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil 

dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 

dependen, dan variabel independen. Variabel dependen pada penelitian ini adalah 

tingkat underpricing. Variabel independen pada penelitian ini adalah reputasi 

underwriter, umur, presentase saham yang di tawarkan, current ratio, earning per 

share dan return on equity. 
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Tabel 4.3 Tabel analisis deskriptif Initial return, reputasi underwriter, umur 

perusahaan, presentase saham yang di tawarkan, current ratio, earning per 

share dan return on equity 

- 
 

  
N 

Minimu 

m 

Maximu 

m 

 
Mean 

Std. 

Deviation 

IR 40 ,01 ,70 ,2907 ,27000 

Underwriter 40 ,00 1,00 ,3500 ,48305 

PresentaseSaham 40 ,03 ,58 ,1138 ,10628 

Umur 40 2,00 100,00 21,9750 18,41472 

CR 40 ,06 24,36 2,7073 4,51332 

EPS 40 -157,45 621,08 81,3908 167,15761 

ROE 40 -,40 ,79 ,2055 ,25295 

Valid N (listwise) 40     

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif yang telah dilakukan, nilai rata- 

rata dari variabel Initial Return saham pada perusahaan yang melakukan IPO 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 adalah 0,2907 dengan 

standar deviasi 0,27000 Nilai minimum variabel initial return adalah adalah 

sebesar 0,01 yang dimiliki oleh PT Intan Baruprana Finanace Tbk dan PT 

Golden Plantation Tbk yang go public pada tahun 2014. Sedangkan nilai 

tertinggi dari variabel initial return adalah 0,70 yang dimiliki oleh PT Sitara 

Propertindo Tbk, PT Bank Agris Tbk dan PT Bank Dinar Indonesia Tbk yang 

melakukan IPO pada tahun 2014. PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Mitra 

Komunikasi Nusantara Tbk pada tahun 2015. PT Silo Maritime Perdana Tbk dan 

PT Bintang Oto Global Tbkdi tahun 2016 .Variabel initial return memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0,2907 lebih besar dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 

0,27000. Hasil ini mengindikasikan bahwa data Initial Return memiliki 

penyimpangan data yang relatif kecil dari nilai rata – rata. 
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Nilai rata-rata dari variabel Reputasi Underwriter saham pada perusahaan 

yang melakukan IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 

adalah 0,3500 dengan standar deviasi 0,48305. Hal ini mengindikasikan bahwa 

35% dari perusahaan sampel menggunakan underwriter yang memiliki reputasi, 

sedangkan selebihnya (65%) memilih untuk menjaminkan pelaksanaan IPO 

kepada underwriter yang tidak memiliki reputasi. Deviasi standar sebesar 

0,48305 menunjukkan bahwa memiliki penyimpangan data yang relatif besar 

dari nilai rata – rata. 

Nilai rata-rata dari variabel Presentase saham yang ditawarkan pada 

perusahaan yang melakukan IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2014-2016 adalah 0,1138 dengan standar deviasi 0,10628. Nilai minimum 

variabel presentase saham yang di tawarkan adalah adalah sebesar 0,03 yang 

dimiliki oleh PT Cikarang Listrindo Tbk yang go public pada tahun 2016. 

Sedangkan nilai tertinggi dari variabel presentase saham yang ditawarkan 

adalah 0,58 yang dimiliki oleh PT Magna Finance Tbk yang melakukan go 

public sejak 2016. Variabel presentase saham yang di tawarkan memiliki nilai 

rata-rata sebesar 0,1138 lebih besar dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 

0,10628. Hasil ini mengindikasikan bahwa data Presentase saham yang 

ditawarkan memiliki penyimpangan data yang relatif kecil dari nilai rata – rata. 

Nilai rata-rata dari variabel umur perusahaan pada perusahaan yang melakukan 

IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 adalah 21,9750 

dengan standar deviasi 18,41472. Nilai minimum variabel umur perusahaan 

adalah adalah sebesar 2 yang dimiliki oleh PT Waskita Beton Precast Tbk 

yang go public pada tahun 2016. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel umur 

perusahaan adalah 100 yang dimiliki oleh PT Aneka Gas Industri Tbk. yang 

melakukan IPO pada tahun 2016. Variabel umur perusahaan memiliki nilai 

rata-rata sebesar 21,9750 lebih besar dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 

18,41472. Hasil ini mengindikasikan bahwa data umur perusahaan memiliki 

penyimpangan data yang relatif kecil dari nilai rata – rata. Nilai rata-rata dari 

variabel current ratio pada perusahaan yang melakukan IPO  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 adalah 2,7073 



55  

 

 

dengan standar deviasi 4,51332 . Nilai minimum variabel current ratio adalah 

adalah sebesar 0,06 yang dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk yang go 

public pada tahun 2015. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel current ratio 

adalah 24,36 yang dimiliki oleh PT Protech Mitra Perkasa Tbk yang melakukan 

IPO pada tahun 2016. Variabel current ratio memiliki nilai rata- rata sebesar 

2,7073 lebih kecil dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 4,51332. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa data current ratio memiliki penyimpangan data yang 

relatif besar dari nilai rata – rata. 

Nilai rata-rata dari variabel earning per share pada perusahaan yang 

melakukan IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 adalah 

81,3908 dengan standar deviasi 167,15761. Nilai minimum variabel earning per 

share adalah adalah sebesar -157,45 yang dimiliki oleh PT Merdeka Copper 

Gold Tbk yang go public pada tahun 2015. Sedangkan nilai tertinggi dari 

variabel earning per share adalah 621,08 yang dimiliki oleh PT Indonesia 

Pondasi Raya Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2015. Variabel earning per 

share memiliki nilai rata-rata sebesar 81,3908 lebih kecil dari pada standar 

deviasinya yaitu sebesar 167,15761. Hasil ini mengindikasikan bahwa data 

earning per share memiliki penyimpangan data yang relatif besar dari nilai rata 

– rata. 

Nilai rata-rata dari variabel return on equity pada perusahaan yang 

melakukan IPO yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2016 adalah 

0,2055 dengan standar deviasi 0,25295. Nilai minimum variabel return on equity 

adalah adalah sebesar -0,40 yang dimiliki oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk 

yang go public pada tahun 2015. Sedangkan nilai tertinggi dari variabel return 

on equity adalah 0,79 yang dimiliki oleh PT Intan Baruprana Finanace Tbk. yang 

melakukan IPO pada tahun 2014. Variabel return  on equity memiliki nilai rata-

rata sebesar 0,2148 lebih kecil dari pada standar deviasinya yaitu sebesar 

0,26415. Hasil mengindikasikan bahwa data return on equity memiliki 

penyimpangan data yang relatif besar dari nilai rata – rata. 
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4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Normalitas 

 
Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov – Smirnov lebih dari 

0,05 (Ghozali, 2011: 165). Tabel hasil uji Kolmogrov-Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.4 Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 
 

 Unstandardize 

d Residual 

N  40 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

 Std. Deviation ,22523114 

Most Extreme Absolute ,149 

Differences Positive ,149 

 Negative -,108 

Test Statistic  ,149 

Asymp. Sig. (2-tailed)  ,025c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 

 
Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Kolmogorov- 

Smirnov sebesar 0,025 dengan nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) di bawah 

0,05 yaitu sebesar 0,025 Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal. 

Williams, Grajales &amp; Kurkiewicz (2013) sendiri menyatakan bahwa semakin 

besar sampel, maka (non)normalitas residual menjadi kurang penting. Data 

penelitian ini dapat dikatakan termasuk dalam sampel yang cukup besar sehingga 

data yang tidak berdistribusi normal tidak terlalu mempengaruhi hasil penelitian. 
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4.3.2 Uji Multikolinieritas 

 
Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independent) (Ghozali, 2011). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabe bebas (independent). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model regresi dapat 

dilihat dari tolerance value atau Variance Inflation Factor (VIF). 

 
Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas Variance Inflation Factor 

Coefficientsa 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz 

ed    

Coefficient 

s 

 

 

 

 

 

 
 

t 

 

 

 

 

 

 
 

Sig. 

 

 

Collinearity 

Statistics 

 
B 

 
Std. Error 

 
Beta 

Toleran 

ce 

 
VIF 

1 (Constant) ,252 ,086  2,926 ,006   

 Underwriter -,045 ,087 -,080 -,516 ,609 ,876 1,141 

 PresentaseSah 

am 

 
,538 

 
,412 

 
,212 

 
1,304 

 
,201 

 
,798 

 
1,252 

 Umur -,002 ,002 -,118 -,777 ,442 ,914 1,094 

 CR ,017 ,010 ,280 1,696 ,099 ,771 1,297 

 EPS ,000 ,000 -,261 -1,682 ,102 ,874 1,144 

 ROE ,097 ,170 ,091 ,570 ,573 ,829 1,206 

a. Dependent Variable: IR 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

Pengujian multikolinieritas dilihat melalui nilai VIF dan nilai tolerance, 

apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,1 maka model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. Dari hasil pengujian dapat diketahui nilai VIF untuk 

seluruh variabel independen pada penelitian ini adalah < 10 dan nilai 
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tolerance > 0,1 maka seluruh variabel independen tidak mengandung 

multikolinieritas. 
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4.3.3 Uji Autokorelasi 

 
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode 

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

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah yang timbul karena residual (kesalahan pengganggu) 

tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada 

data runtut waktu (time series). Model regresi yang  baik adalah yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2011). Dala, uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan metode Durbin Watson. 

 
Tabel 4.6 Uji Autokorelasi Durbin Watson 

 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin- 

Watson 

1 ,553a ,306 ,180 ,24456 2,660 

a. Predictors: (Constant), ROE, CR, Umur, Underwriter, EPS, 

PresentaseSaham 

b. Dependent Variable: IR 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

Pengujian autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Dari hasil 

pengujian diketahui nilai Durbin Watson adalah 2,660. Nilai dl untuk jumlah 

sampel penelitian sejumlah 40 dan variabel penelitian 7 dengan nilai DL 1,17541 

DU 1,855378 maka kesimpulan dari uji Durbin-Watson adalah tidak ada korelasi 

negatif. 
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4.3.4 Uji Heterokedastisitas 

 
Uji Heteoskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

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

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). 

Tabel 4.7 Uji Heterokedastisitas 
 
 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

Dari Gambar di atas menunjukan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan di Bawa angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi ketidaksamaan variance dari ridusal satu pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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Dasar pengambilan keputusan: 

 
1. Tidak terjadi heterosdetastisitas, jika nilai thitung lebih kecil dari ttabel 

dan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 

2. Terjadi heterosdetastisitas, jika nilai thitung lebih besar dari ttabel dan 

nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 

Tabel 4.8 Uji Glejser 

Coefficientsa 

 
 

 
Model 

 
 

Unstandardized 

 
 
Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 
 

 
t 

 
 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .232 .042  5.483 .000 

 Underwriter 7.033E-5 .043 .000 .002 .999 

 PresentaseSaham .036 .203 .032 .177 .861 

 Umur -.001 .001 -.163 -.967 .340 

 CR -.004 .005 -.148 -.803 .428 

 EPS .000 .000 -.315 -1.823 .077 

 ROE .021 .084 .044 .249 .805 

a. Dependent Variable: RES1 

 

 

Setelah dilakukan uji Glejser dalam Uji heteroskedastisitas diperoleh semua 

nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

 

 
4.3.5 Uji Hipotesis 

4.3.5.1 Uji R Square 

Uji R Square (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali,2011). Jika nilai adjusted R2 yang mendekati 1 , maka kemampuan 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Ghozali,2011). Berikut 

hasil uji koefisien determinasi. 
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Tabel 4.9 Uji R Square 
 

 

 
Model 

 
R 

 
R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,553a ,306 ,180 ,24456 

a. Predictors: (Constant), ROE, CR, Umur, Underwriter, 

EPS, PresentaseSaham 

b. Dependent Variable: IR 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 
Nilai dari adjusted R-square pada Tabel diatas adalah 0,180 yang berarti 

18%. Kontribusi variabel X penelitian ini adalah Reputasi Underwriter, umur 

perusahaan, presentase saham yang di tawarkan, current ratio, earning per 

share dan return on equity dalam menjelaskan Variabel Y yaitu Underpricing 

adalah 18% sedangkan sisanya 82% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di 

luar model yang di uji. 

 
4.3.5.2 Uji Nilai t 

Uji statistic t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independent secara individual dalam menerangkan variaso 

variabel dependen (Ghozali, 2011) 
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Tabel 4.9 Uji Nilai t 
 

 

 

 

 

 

Model 

 

 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz 

ed    

Coefficient 

s 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,252 ,086  2,926 ,006 

 Underwriter -,045 ,087 -,080 -,516 ,609 

 PresentaseSah 

am 

 
,538 

 
,412 

 
,212 

 
1,304 

 
,201 

 Umur -,002 ,002 -,118 -,777 ,442 

 CR ,017 ,010 ,280 1,696 ,099 

 EPS ,000 ,000 -,261 -1,682 ,102 

 ROE ,097 ,170 ,091 ,570 ,573 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 
 

 

 
 

Hasil persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Un = 0,252 - 0,045 Underwriter + 0,538 Presentase - 0,002 Umur + 

0,017 CR + 0,000 EPS + 0,097 ROE 

 
 

Berdasarkan Tabel 4.9 uji nilai t. Uji nilai t dilihat dari nilai sig apabila 

kurang dari 0,05 maka hipotesis penelitian diterima. Dari hasil pengujian diketahui 

nilai sig dan koefisien regresi setiap variabel independen sebagai berikut: 

 
1. Uji Hipotesis 1 

Nilai sig variabel Reputasi Underwriter adalah 0,609 > 0,05 dengan nilai ini 

maka hipotesis pertama ditolak. Artinya Reputasi Underwriter tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing. 
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2. Uji Hipotesis 2 

Nilai sig variabel Umur Perusahaan adalah 0,442 > 0,05 dengan nilai ini 

maka hipotesis kedua ditolak. Artinya Umur Perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing. 

 
3. Uji Hipotesis 3 

Nilai sig variabel Presentase saham yang ditawarkan adalah 0,201 > 0,05 

dengan nilai ini maka hipotesis ketiga ditolak. Artinya Presentase saham yang 

ditawarkan tidak berpengaruh signifikan terhadap Underpricing. 

 
4. Uji Hipotesis 4 

Nilai sig variabel Current Ratio adalah 0,099 > 0,05 dengan nilai maka 

hipotesis pertama ditolak. Artinya Current Ratio tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing. 

 
5. Uji Hipotesis 5 

Nilai sig variabel Earning Per Share adalah 0,102 > 0,05 dengan nilai maka 

hipotesis pertama ditolak. Artinya Earning Per Share tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing. 

 
6. Uji Hipotesis 6 

Nilai sig variabel Return on Equity adalah 0,573 > 0,05 dengan nilai maka 

hipotesis pertama diterima. Artinya Return on Equity tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing 
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Uji Hipotesis 
 

Hipotesis Penelitian Keputusan 

Reputasi Underwriter berpengaruh terhadap Underpricing. Ditolak 

Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Underpricing. Ditolak 

Presentase saham yang   ditawarkan berpengaruh terhadap 

Underpricing. 
Ditolak 

Current Ratio berpengaruh terhadap Underpricing. Ditolak 

Earning Per Share berpengaruh terhadap Underpricing. Ditolak 

Return On Equity berpengaruh terhadap Underpricing. Ditolak 

Sumber: data sekunder yang diolah, 2018 

 
 

4.4 Pembahasan 

4.4.1 Reputasi Underwriter berpengaruh terhadap Underpricing. 

Hasil pengujian variabel independen pertama yaitu Reputasi Underwriter 

dengan kategori The Big Ten bedasarkan trading volume membuktikan bahwa 

Reputasi Underwriter tidak berpengaruh signifikan terhadap  tingkat underpricing. 

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Shoviyah 

Nur Aini (2013) dan Reza Widhar Pahlevi (2014) yang menunjukkan bahwa 

Reputasi Underwriter tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Underpricing. 

Tidak berpengaruhnya reputasi underwriter terhadap underpricing 

disebabkan karena penggunaan underwriter yang bereputasi baik namun tidak 

memberikan sinyal atau informasi bagi investor untuk memperkirakan nilai yang 

wajar (sesungguhnya) bagi perusahaan yang akan melakukan IPO. Reputasi 

underwriter memberikan sinyal bagi pasar untuk menilai kualitas emiten yang baik 

atau buruk. Reputasi underwriter yang baik seharusnya merupakan sinyal positif 

bagi investor dalam menilai saham perusahaan yang berkualitas baik. menurut Aini 

(2013) ada dua syarat sinyal positif yang dapat dikatakan efektif, yakni sinyal 

tersebut harus sampai ke calon investor dan dipersepsikan dengan baik agar tidak 

mudah ditiru oleh perusahaan lain yang berkualitas rendah. 
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Sedangkan penggunaan underwriter yang bereputasi baik relatif mudah untuk ditiru 

oleh semua emiten yanga akan melakukan IPO, sehingga investor tidak dapat

 membedakan kualitas 
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emiten yang baik dan yang buruk dengan hanya melihat underwriter yang 

melakukan penjaminan emisi pada saham IPO. 

 
4.4.2 Reputasi Auditor terhadap Underpricing 

Reputasi auditor dalam penelitian ini masuk dalam salah satu variabel 

penelitian, dimana reputasi auditor menjadi variabel independen. Namun dalam 

perjalanannya reputasi auditor dihilangkan dalam variabel ini. Dihilangkannya 

Reputasi Auditor dikarenakan dalam pengolahan data ternyata seluruh sampel yang 

diteliti ternyata tidak di temukan satu pun perusahaan yang menggunakan jasa 

auditor kategori “The Big Four”. 

Maka dengan hal tersebut maka variabel reputasi auditor dihilangkan dalam 

salah satu variabel penelitian yang di lakukan, karna tidak adanya variasi data yang 

di peroleh maka data tersebut tidak bisa dilanjut untuk dijadikan variabel 

independent penelitian. 

 
4.4.3 Umur Perusahaan berpengaruh terhadap Underpricing. 

Hasil pengujian variabel independen kedua yaitu Umur Perusahaan 

membuktikan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Shoviyah Nur Aini 

(2013) dan Reza Widhar Pahlevi (2014) yang menunjukkan bahwa Umur 

Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Underpricing. 

Tidak berpengaruhnya umur perusahaan terhadap Underpricing karena 

investor tidak saja menjadikan umur perusahaan sebagai acuan utama dalam 

penilaian perusahaan berkualitas atau tidaknya. Dalam dunia bisnis inovasi dan 

terobosan-terobosan perusahaanlah yang paling berpengaruh apakah perusahaan 

tersebut dapat bersaing dengan perusahaan lainya atau tidak. Belum tentu 

perusahaan yang lebih muda memiliki kinerja atau prospek yang kurang baik 

dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Contohnya dalam 

sampel penelitian ini terdapat perusahaan yang masih memiliki umur kurang dari 

10 tahun 
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namun dapat mencapai nilai keuntungan yang setara atau bahkan dapat 

melampaui nilai keuntungan dari perusahaan yang telah lama beroperasi. 

 
4.4.4 Presentase Saham yang Ditawarkan Berpengaruh Terhadap 

Underpricing. 

Hasil pengujian variabel independen ketiga yaitu Presentase saham yang 

ditawarkan membuktikan bahwa Presentase saham yang ditawarkan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat underpricing. 

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Reza Widhar 

Pahlevi (2014) yang menunjukkan bahwa Presentase saham yang  ditawarkan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat Underpricing. 

Tidak berpengaruhnya variabel Persentase Saham yang ditawarkan terhadap 

underpricing dikarekan bahwa besar kecilnya jumlah saham yang ditawarkan 

perusahaan kepada publik belum bisa menjadi tolak ukur prospek perushaan ke 

depan. Meskipun jumlah saham yang ditawarkan kepada publik jumlahnya tinggi, 

belum tentu dapat menyatakan bahwa privat informasi perusahaan tidak ada dan 

belum mampu menentukan nilai ketidakpastian return dimasa yang akan datang. 

Hal ini juga mengindikasikan bahwa calon investor akan melakukan pembelian 

saham perushaan yang ditawarkan bukan berorientasi pada jumlah lembar saham 

yang ditawarkan tetapi lebih berapa nilai penawaran saham tersebut (Baskoro dan 

Moin, 2011). 

 
4.4.5 Current Ratio berpengaruh terhadap Underpricing. 

Hasil pengujian variabel independen keempat yaitu Current Ratio 

membuktikan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

underpricing. 

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Vanetia Anitya 

Hapsari (2012)) yang menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat Underpricing. 
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Tidak berpengaruhnya Current Ratio terhadap tingkat underpricing karena, 

semakin tinggi nilai dari current ratio suatu perusahaan berarti semakin kecil resiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang lancarnya. 

Akibatnya resiko yang akan ditanggung oleh para pemegang saham juga semakin 

kecil. Nilai current ratio yang tinggi dari suatu perusahaan jelas akan mengurangi 

ketidakpastian bagi investor sehingga akan mengurangi tingkat underpricing, 

akibatnya return yang akan diterima investor juga semakin kecil pula (Suyatmin 

dan Sujadi, 2006). 

 
4.4.6 Earning Per Share berpengaruh terhadap Underpricing 

Hasil pengujian variabel independen kelima yaitu Earning Per Share 

membuktikan bahwa Earning Per Share tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 

Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Vanetia Anitya 

Hapsari (2012) yang menunjukkan bahwa Earning Per Share tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat Underpricing. 

Tidak berpengaruhnya Earning Per Share karna Semakin tinggi EPS tentu 

saja menyebabkan semakin besar laba dan kemungkinan peningkatan jumlah 

dividen yang diterima pemegang saham. Karna EPS adalah seberapa banyak nilai 

yang diperoleh atas modal yang telah diinvestasikan kepada perushaan dalam 

perlembar saham. Maka jika nilai EPS perusahaan tinggi maka kepastian di masa 

yang akan datang lebih jelas dan risiko yang tanggung oleh investor akan lebih 

kecil. Maka hal ini akan mengakibatkan initial return bagi investor akan lebih kecil. 

 
4.4.7 Return On Equity berpengaruh terhadap Underpricing 

Hasil pengujian variabel independen kelima yaitu Return On Equity 

membuktikan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tingkat underpricing. 
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Temuan ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Indita Azisia Risqi, 

Puji Harto (2013), Johnson dan Shoviyah Nur Aini (2013) yang menunjukkan 
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bahwa Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

Underpricing 

Tidak berpengaruhnya Return On Equity Kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba di masa yang akan datang dapat dilihat di laporan keuangan dan 

laporan tahunan perushaan. Dengan adanya gambaran perusahaan di masa yanga 

akan datang makan akan mengurangi intial return yang akan di dapat oleh investor, 

maka return on equity yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian IPO sehingga 

mengurangi tingkat underpricing. 


