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BAB IV 

HASIL DAN ANALISIS DATA 

a. Statistik Deskriptif 

       Jogiyanto (2013:195) mendefinisikan statistik deskriptif sebagai hasil 

statistik yang memberikan gambaran tentang karakteristik atau fenomena dari 

data penelitian. Periode waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sepuluh tahun yaitu tahun 2008-2017 dengan jumlah sampel sebanyak 107. 

Hasil statistik deskriptif penelitian dengan pengecualian variabel dummy dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 4.1 

Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UDPR 107 .01 .70 .3383 .26067 

CR 107 .13 7.10 1.4126 1.14231 

DAR 107 .10 1.01 .6051 .23293 

ROE 107 -.30 1.21 .1556 .22226 

TATO 107 .00 5.88 .6494 .85027 

SIZE 107 64.951.900.135 15.641.815.965.000 2.010.699.251.021 2.745.680.286.265 

AGE 107 3 64 18.21 13.361 

Valid N (listwise) 107     

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Penelitian ini terdapat delapan variabel independen dan satu varibael 

dependen. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini diantaranya 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, aktivitas, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, reputasi underwriter, dan reputasi auditor, sedangkan variabel 

dependennya adalah underpricing. Akan tetapi, dari kedelapan variabel 

independen ini terdapat dua yang tergolong variabel dummy diantaranya reputasi 
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underwriter dan reputasi auditor yang tidak dijelaskan pada analisis deskriptif 

melainkan dijelaskan dalam analisis frekuensi dari setiap variabel dummy pada 

penelitian ini. 

       Dalam tabel 4.1 dapat memberikan gambaran mengenai jumlah sampel 

penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari 

setiap variabel penelitian. Variabel Underpricing yang dihitung dengan rumus 

harga penutupan saham di pasar sekunder dikurangi harga pada saat penawaran 

saham perdana dibagi harga pada saat penawaran saham perdana dari 107 

perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 0,01,  nilai maksimum 0,70, standar 

deviasi 0,26067. Rata-rata dari variabel underpricing pada saat melakukan 

penawaran saham perdana adalah sebesar 0,3383 yang berarti setiap 1 lembar  

saham yang ditawarkan di pasar perdana mampu menghasilkan initial return 

sebesar Rp0,3383. 

       Variabel likuiditas yang dihitung menggunakan current ratio dari 107 

perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 0,13, nilai maksimum 7,10, standar 

deviasi 1,14231. Rata-rata dari variabel likuiditas sebelum perusahaan 

melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 1,14231 yang berarti 

setiap Rp1 aset lancar yang perusahaan miliki dapat menutupi hutang lancar dari 

perusahaan sebesar Rp1,14231. 

       Variabel solvabilitas yang dihitung menggunakan debt to asset ratio dari 

107 perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 0,10, nilai maksimum 1,01, 

standar deviasi 0,23293. Rata-rata dari variabel solvabilitas sebelum perusahaan 

melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 0,6051 yang berarti 
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setiap Rp1 total aset yang perusahaan miliki dapat membiayai hutang perusahaan 

sebesar Rp0,6051. 

       Variabel profitabilitas yang dihitung menggunakan return on equity dari 107 

perusahaan jasa mempunyai nilai minimum -0,30, nilai maksimum 1,21, standar 

deviasi 0,22226. Rata-rata dari variabel profitabilitas sebelum perusahaan 

melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 0,1556 yang berarti 

setiap Rp1 ekuitas yang perusahaan miliki dapat menghasilkan laba bersih 

sebesar Rp0,1556. 

       Variabel aktivitas yang dihitung menggunakan total asset turnover dari 107 

perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 0,00, nilai maksimum 5,88, standar 

deviasi 0,85027. Rata-rata dari variabel aktivitas sebelum perusahaan 

melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 0,6494 yang berarti 

setiap Rp1 aset yang perusahaan miliki dapat menghasilkan penjualan sebesar 

0,6494 kali. 

       Variabel ukuran perusahaan yang dihitung menggunakan total aset yang 

perusahaan miliki dari 107 perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 

Rp64.951.900.135, nilai maksimum Rp15.641.815.965.000, standar deviasi 

Rp2.745.680.286.265. Rata-rata dari variabel ukuran perusahaan sebelum 

perusahaan melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 

Rp2.010.699.251.021 yang berarti setiap Rp1 total aset yang dimiliki perusahaan 

maka dapat menunjukkan skala perusahaan sebesar Rp2.010.699.251.021. Akan 

tetapi, untuk perhitungan pada bagian uji asumsi klasik dan uji regresi berganda, 
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ukuran perusahaan dilogaritmakan dengan tujuan agar bisa memperhalus angka 

yanga ada agar mempunyai satuan yang sama. 

       Variabel umur perusahaan yang dihitung menggunakan tahun pada saat 

penawaran saham perdana dikurangi tahun pendirian perusahaan dari 107 

perusahaan jasa mempunyai nilai minimum 3, nilai maksimum 64, standar 

deviasi 13,361. Rata-rata dari variabel umur perusahaan sebelum perusahaan 

melaksanakan penawaran saham perdana adalah sebesar 18,21 yang berarti 

setiap 1 tahun umur perusahaan saat penawaran saham perdana dapat 

menunjukkan perusahaan sudah lama berdiri sebesar 18,21 tahun. Akan tetapi, 

untuk perhitungan pada bagian uji asumsi klasik dan uji regresi berganda, ukuran 

perusahaan dilogaritmakan dengan tujuan agar bisa memperhalus angka yanga 

ada agar mempunyai satuan yang sama. 

Tabel 4.2 

Analisis Frekuensi Reputasi Underwriter 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 88 82.2 82.2 82.2 

1 19 17.8 17.8 100.0 

Total 107 100.0 100.0  

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Variabel reputasi underwriter dalam penelitian ini dinyatakan sebagai 

variabel dummy dengan nilai 1 untuk kategori underwriter yang masuk 

kelompok 10 besar dalam 50 Most Active IDX in Total Trading Stock Value 

sedangkan nilai 0 untuk kategori underwriter yang tidak masuk kelompok 10 

besar. Terdapat 19 perusahaan jasa yang menggunakan underwriter yang 

tergolong dalam kategori top 10  Most Active IDX in Total Trading Stock Value 
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dengan persentase sebesar 17,8% sedangkan terdapat 88 perusahaan jasa yang 

tidak menggunakan underwriter yang tergolong dalam kategori top 10  Most 

Active IDX in Total Trading Stock Value dengan persentase sebesar 82,2%. 

Tabel 4.3 

Analisis Frekuensi Reputasi Auditor 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 0 83 77.6 77.6 77.6 

1 24 22.4 22.4 100.0 

Total 107 100.0 100.0  

 Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Variabel reputasi auditor dalam penelitian ini dinyatakan sebagai variabel 

dummy dengan nilai 1 untuk perusahaan yang menggunakan auditor yang 

termasuk kategori “big four” yang berafiliasi di Indonesia sedangkan nilai 0 

untuk perusahaan yang menggunakan auditor yang tidak termasuk kategori “big 

four” yang berafiliasi di Indonesia. Terdapat 24 perusahaan jasa yang 

menggunakan auditor yang termasuk kategori “big four” yang berafiliasi di 

Indonesia dengan persentase sebesar 22,4% sedangkan terdapat 83 perusahaan 

jasa yang tidak menggunakan auditor yang termasuk kategori “big four” yang 

berafiliasi di Indonesia dengan persentase sebesar 77,6%. 

b. Hasil Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis 

regresi berganda dan hasil dari uji tersebut harus terpenuhi. Dalam penelitian 

ini menggunakan empat uji asumsi klasik diantaranya adalah uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas. Berikut adalah 

hasil dari keempat pengujian asumsi klasik pada penelitian ini. 

i. Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen 

(dipengaruhi) dan variabel independen (mempengaruhi) berdistribusi 

normal, mendekati normal, atau tidak (Umar, 2008:79). Pengujian ini 

menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Hasil dari penelitian dikatakan 

terdistribusi normal apabila nilai asymp.sig standardized residual 

kolmogorov-smirnov lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Model 1 Sebelum Normal 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .079 127 .049 

                     Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji normalitas pada penelitian 

ini dengan nilai signifikansi kolmogorov-smirnov sebesar 0,049. Dengan 

demikian, data dalam penelitian ini belum terdistribusi normal memiliki 

nilai signifikansi 0,049 lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, ada 

beberapa data ekstrim yang dikeluarkan dengan tujuan agar data dalam 

penelitian ini berdistribusi normal. Pengujian yang dilakukan selanjutnya 

menggunakan total data sebanyak 107 periode dari tahun 2008-2017. 

 

 



68 
 

 
 

     Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas Model 1 Setelah Normal 

 Kolmogorov-Smirnova 

 Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .071 107 .200* 

      Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 

 Tabel di atas menunjukkan hasil dari ujian normalitas dari penelitian 

ini dengan nilai signifikansi kolmogorov-smirnov sebesar 0,200 yang 

menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal karena nilai 

signifikansinya lebih besar dari 0,05. 

ii. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi yang kuat antar variabel independen (Umar, 2008:82). Pengujian 

ini menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF). Hasil dari 

penelitian ini dikatakan bebas multikolineraritas apabila nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 1. 
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 2.890 .478  6.040 .000   

CR -.031 .020 -.138 -1.585 .116 .710 1.408 

DAR -.259 .100 -.231 -2.601 .011 .678 1.474 

ROE -.213 .091 -.186 -2.330 .022 .840 1.190 

TATO -.065 .025 -.213 -2.667 .009 .841 1.189 

SIZE -.179 .040 -.356 -4.491 .000 .853 1.173 

AGE -.059 .060 -.075 -.978 .331 .916 1.091 

RU -.137 .052 -.202 -2.650 .009 .924 1.082 

RA -.155 .047 -.249 -3.280 .001 .933 1.071 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji multikolinearitas pada 

penelitian ini dengan nilai signifikansi setiap variabel independen 

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance setiap 

variabel independen kurang dari 1. Dengan demikian, data dalam 

penelitian ini dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas. 

iii. Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada hubungan 

yang kuat pada variabel-variavel penelitian baik positif maupun negatif 

(Umar, 2008:86). Pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson. Hasil 

dari penelitian ini  dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai 

Durbin Watson terletak antara dU<DW<(4-dU). 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .688a .474 .431 .19670 1.937 

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji autokorelasi  dengan jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 107 perusahaan 

jasa dan jumlah variabel independen 8 (k=8) maka nilai dL, dU, dan 4-

dU masing-masing sebesar 1,5395 ; 1,8471 ; 2,1529. Pada pengujian ini, 

nilai Durbin Watson sebesar 1,937 masih termasuk batas antara dU 

(1,8471) dan 4-dU (2,1529). Dengan demikian, data dalam penelitian ini 

dikatakan tidak terjadi autokorelasi. 

 

iv. Uji Heterokedastisitas 

       Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain (Umar, 2008:84). Pengujian ini menggunakan uji Glejser. Hasil dari 

penelitian ini dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai 

signifikansi simultan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .110 .241  .455 .650 

CR -.007 .010 -.075 -.665 .508 

DAR .018 .050 .042 .364 .717 

ROE -.057 .046 -.128 -1.229 .222 

TATO -.010 .012 -.086 -.828 .410 

SIZE .001 .020 .004 .038 .970 

AGE .053 .030 .176 1.761 .081 

RU -.026 .026 -.099 -1.000 .320 

RA -.010 .024 -.041 -.410 .682 

          Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Tabel di atas menunjukkan hasil dari uji heterokedastisitas  dengan 

jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 107 

perusahaan jasa. Berdasarkan pada tabel di atas, nilai signifikansi t dari 

setiap variabel dalam penelitian ini memiliki nilai lebih besar dari 0,05. 

Dengan demikian, data dalam penelitian ini dikatakan bebas dari masalah 

heterokedastisitas atau dengan kata lain data penelitian ini merupakan 

sejenis (homogen). 

 

c. Hasil Uji Hipotesis 

       Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Uji 

ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang kuat mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi underpricing pada perusahaan jasa yang 

melakukan penawaran saham perdana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
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tahun 2008-2017. Berikut adalah hasil dari uji regresi berganda dari data yang 

digunakan dalam penelitian: 

Tabel 4.9 

Koefisien Determinasi 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .688a .474 .431 .19670 

        Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

        Tabel di atas merupakan tabel dari koefisien determinasi dengan nilai R 

square sebesar 0,431 atau 43,1% yang berarti sebesar 43,1% variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 

56,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

i. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

       Uji F digunakan untuk menguji model regresi dalam penelitian ini 

signiikan atau tidak signifikan. Uji F dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel atau dengan melihat pada 

kolom signifikansi Anova. Kriteria penilaiannya jika F hitung > F tabel 

atau dapat dilihat pada kolom signifikansi Anova sig < 0,05 (Ha diterima, 

H0 ditolak) maka dapat dikatakan model regresi signifikan. 
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Tabel 4.10 

Anova 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3.411 8 .426 11.019 .000a 

Residual 3.792 98 .039   

Total 7.202 106    

a. Predictors: (Constant), RA, TATO, DAR, RU, AGE, SIZE, ROE, CR  

b. Dependent Variable: UDPR     

       Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

 

       Tabel di atas menunjukkan nilai signifikansi dalam penelitian ini 

sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model regresi ini 

signifikan dan layak untuk digunakan serta dapat dipakai untuk menguji 

secara bersama-sama pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

ii. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

       Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Variabel t dilakukan 

dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau dengan melihat 

padda kolom signifikansi pada masing-masing t hitung. Kriteria 

penilaiannya jika t hitung > t tabel atau dapat dilihat pada kolom 

signifikansi pada masing-masing t hitung jika nilai signifikansi < 0,05 

(Ha diterima, H0 ditolak) maka dapat dikatakan bahwa variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
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Tabel 4.11 

Uji Hipotesis 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.890 .478  6.040 .000 

CR -.031 .020 -.138 -1.585 .116 

DAR -.259 .100 -.231 -2.601 .011 

ROE -.213 .091 -.186 -2.330 .022 

TATO -.065 .025 -.213 -2.667 .009 

SIZE -.179 .040 -.356 -4.491 .000 

AGE -.059 .060 -.075 -.978 .331 

RU -.137 .052 -.202 -2.650 .009 

RA -.155 .047 -.249 -3.280 .001 

a. Dependent Variable: UDPR     

Keterangan: 
CR  : Current Ratio    SIZE : Ukuran Perusahaan 

DAR : Debt to Asset Ratio  AGE : Umur Perusahaan 

ROE  : Return On Equity  RU : Reputasi Underwriter 

TATO : Total Asset Turnover  RA : Reputasi Auditor 
Sumber : Data sekunder yang diolah, 2019 

       Tabel di atas merupakan hasil uji hipotesis dari pengujian regresi 

berganda dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan 

regresi dari penelitian ini adalah: 

UDPR = 2,890 – 0,031 CR – 0,259 DAR – 0,213 ROE – 0,065 TATO 

– 0,179 SIZE – 0,059 AGE – 0,137 RU – 0,155 RA + e 

Berdasarkan pada tabel di atas, maka interpretasi dari setiap variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh Likuiditas terhadap Underpricing 

       Variabel likuiditas yang dihitung menggunakan current ratio 

mempunyai nilai signifikansi 0,116 yang artinya variabel likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap underpricing pada saat penawaran saham perdana 
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dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai Unstandardized Coefficients 

negatif sebesar -0,031 mencerminkan bahwa pengaruh ini bersifat 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya likuiditas tidak 

mempunyai keterkaitan terhadap underpricing. Dengan demikian  

hipotesis pertama yang menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh 

signifikan negatif terhadap underpricing ditolak. Hasil dari penelitian 

tidak sejalan dengan hasil penelitian Pahlevi (2014), Linazah dan 

Setyowati (2015), Saputra (2015), dan Maulidya dan Lautania (2016).  

       Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Radipria et al., 

(2016), Yuliana (2013), Febriani (2013), yang menyatakan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap underpricing pada saat penawaran 

saham perdana. Berdasarkan hasil penelitian, nilai rata-rata likuiditas 

perusahaan hanya sebesar 1,4126 sedangkan nilai maksimum likuiditas 

sebesar 7,10. Hal ini berarti kemampuan perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya kurang bagus dikarenakan nilai rata-rata 

likuiditas bisa dikatakan kecil karena tidak mendekati atau jauh dengan 

nilai maksimum. Dengan demikian, investor tidak tertarik untuk melihat 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

 

2. Pengaruh Solvabilitas terhadap Underpricing 

       Variabel solvabilitas yang dihitung menggunakan Debt to Asset 

Ratio mempunyai nilai signifikansi 0,011 yang artinya variabel 

solvabilitas berpengaruh terhadap underpricing pada saat penawaran 

saham perdana dengan tingkat signifikansi 0,05. Nilai Unstandardized 
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Coefficients sebesar -0,259 mencerminkan bahwa pengaruh ini bersifat 

negatif. Hal ini tidak sesuai dengan arah hipotesis dalam penelitian ini 

yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai solvabilitas maka akan 

underpricing akan meningkat. Dengan demikian  hipotesis kedua yang 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap 

underpricing ditolak. Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan hasil 

penelitian Andreyas (2016), Sulistyawati dan Wirajaya (2017), Pahlevi 

(2014), dan Linazah dan Setyowati (2015).     

       Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Adhiati (2014), 

Rachmadhanto dan Raharja (2014), Ahmad et al., (2013) yang 

menyatakan bahwa solvabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

underpricing pada saat penawaran saham perdana. Berdasarkan hasil 

penelitian, nilai solvabilitas perusahaan kurang dari 1 atau rendah yaitu 

sebesar 0,6051. Hal ini membuktikan bahwa risiko perusahaan 

mengalami kegagalan dalam melunasi hutangnya rendah. Dengan 

demikian, investor akan tertarik untuk menanamkan modal dikarenakan 

ketika investor memilih untuk berinvestasi maka risiko yang akan 

ditanggung investor pun akan semakin kecil sehingga dampaknya pada 

menurunnya tingkat underpricing.  

 

3. Pengaruh Profitabilitas terhadap Underpricing 

       Variabel profitabilitas yang dihitung menggunakan Return on Equity 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,022 yang menunjukkan bahwa 

variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap underpricing 
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pada saat penawaran saham perdana pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai 

dari Unstandardized Coefficients negatif sebesar -0,213 mencerminkan 

bahwa pengaruh ini bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka tingkat 

underpricingnya semakin menurun. Dengan demikian  hipotesis ketiga 

yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan negatif 

terhadap underpricing diterima.  

       Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Syafira dan 

Kamal (2016), Ratnasari dan Hudiwinarsih (2013), Pahlevi (2014), dan 

Karina (2015). Informasi mengenai keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan selalu diperhatikan investor dalam hal pertimbangan dalam 

membeli saham. Profitabilitas perusahaan yang tinggi memberikan 

gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba di 

masa yang akan datang, maka akan menarik para investor untuk membeli 

saham perusahaan tersebut. Jika profitabilitas suatu perusahaan tinggi 

maka akan mengurangi ketidakpastian bagi investor dan dapat 

menurunkan  tingkat underpricing.  

 

4. Pengaruh Aktivitas terhadap Underpricing 

       Variabel aktivitas yang dihitung menggunakan Total Asset Turnover 

mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa 

variabel aktivitas berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada 

saat penawaran saham perdana pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai dari 

Unstandardized Coefficients negatif sebesar -0,065 mencerminkan 
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bahwa pengaruh ini bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi nilai aktivitas suatu perusahaan maka tingkat 

underpricingnya semakin menurun. Dengan demikian  hipotesis 

keempat yang menyatakan bahwa aktivitas berpengaruh signifikan 

negatif terhadap underpricing diterima.  

       Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Maulidya dan 

Lautania (2016), Karina (2015), Aridhonda (2013). Semakin tinggi nilai 

aktivitas maka semakin efisien pula suatu perusahaan dalam 

memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin tinggi nilai aktivitas maka 

akan mengurangi ketidakpastian bagi para investor dan akan 

menurunkan tingkat underpricing sehingga investor mendapatkan return 

yang semakin rendah.  

 

5. Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Underpricing 

       Variabel ukuran perusahaan mempunyai nilai signifikansi sebesar 

0,009 yang menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada saat penawaran 

saham perdana pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai dari Unstandardized 

Coefficients negatif sebesar -0,179 mencerminkan bahwa pengaruh ini 

bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai ukuran 

suatu perusahaan maka tingkat underpricingnya semakin menurun. 

Dengan demikian  hipotesis kelima yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing 

diterima.  
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       Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pahlevi 

(2014), Linazah dan Setyowati (2015), Saputra dan Suaryana (2016), dan 

Maulidya dan Lautania (2016). Perusahaan dengan skala yang besar lebih 

dikenal oleh masyarakat luas dibandingkan dengan yang berskala kecil. 

Dengan demikian, informasi mengenai perusahaan yang berskala besar 

lebih banyak dibandingkan perusahaan yang berskala kecil. Apabila 

informasi yang dimiliki investor banyak maka akan mengurangi 

ketidakpastian bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan akan 

menurunkan tingkat underpricing. 

 

6. Pengaruh Umur perusahaan terhadap Underpricing 

       Variabel umur perusahaan mempunyai nilai signifikansi 0,331 yang 

artinya variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

underpricing pada saat penawaran saham perdana dengan tingkat 

signifikansi 0,05. Nilai Unstandardized Coefficients negatif sebesar  

-0,059 mencerminkan bahwa pengaruh ini bersifat negatif. Hal ini 

menunjukkan bahwa tinggi rendahnya umur perusahaan tidak 

mempunyai keterkaitan terhadap underpricing. Dengan demikian  

hipotesis keenam yang menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing ditolak. Hasil dari 

penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Pahlevi (2014), 

Purbarangga (2013), Saifudin dan Rahmawati (2016), Putra (2012).  

       Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hayati (2014), 

Sari dan Isynuwardhana (2015), Aini (2013), Murtini (2015) yang 
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menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

underpricing pada saat penawaran saham perdana. Dunia bisnis sekarang 

ini identik sekali dengan persaingan. Oleh karena itu, perusahaan yang 

muda belum tentu mempunyai kinerja atau prospek yang lebih jelek 

dibandingkan perusahaan yang sudah lama berdiri dan bisa dilihat pada 

penelitian ini dengan minimum umur perusahaan dari PT Midi Utama 

Indonesia, Tbk yaitu 3 tahun yang pada periode sebelum perusahaan 

melakukan penawaran saham perdana mampu menghasilkan keuntungan 

sebesar Rp3.299.242.714 lebih bagus dibandingkan dengan maksimum 

umur perusahaan dari PT Malacca Trust Wuwungan Insurance, Tbk yaitu 

64 tahun yang pada periode sebelumnya saat penawaran saham perdana 

mengalami kerugian sebesar –Rp5.008.301.835.  

       Hal ini membuktikan bahwa Umur perusahaan tidak selalu 

memberikan jaminan kondisi keuangan suatu perusahaan dalam keadaan 

sehat. Kinerja operasi perusahaan dikatakan sukses ketika lebih terfokus 

pada bagaimana suatu perusahaan bisa meminimalkan biaya dan 

memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan yang baru 

didirikan tetapi telah menunjukkan prospek yang bagus maka akan 

mempunyai dampak yang positif untuk keberhasilan suatu perusahaan 

sehingga hal ini punya pengaruh untuk investor dalam mengambil 

keputusan berinvestasi. 
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7. Pengaruh Reputasi underwriter terhadap Underpricing 

       Variabel reputasi underwriter mempunyai nilai signifikansi sebesar 

0,009 yang menunjukkan bahwa variabel reputasi underwriter 

berpengaruh signifikan terhadap underpricing pada saat penawaran 

saham perdana pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai dari Unstandardized 

Coefficients negatif sebesar -0,137 mencerminkan bahwa pengaruh ini 

bersifat negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai reputasi 

underwriter maka tingkat underpricingnya semakin menurun. Dengan 

demikian  hipotesis ketujuh yang menyatakan bahwa reputasi 

underwriter berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing 

diterima.  

       Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Risqi dan Harto 

(2013), Junaeni dan Agustian (2013), Linazah dan Setyowati (2015), 

Riyadi et al., (2014). Underwriter yang mempunyai reputasi tinggi 

mampu mengurangi konflik yang terjadi dengan cara menetapkan harga 

saham perdana sesuai dengan kondisi suatu perusahaan sehingga dengan 

harga yang sesuai maka dapat menarik investor untuk menanamkan 

modal dan dampak dari harga yang sesuai adalah akan menurunkan 

tingkat underpricing. Saat perusahaan melakukan penawaran saham 

perdana, investor cenderung melihat pihak yang menjadi underwriter 

karena investor beranggapan bahwa underwriter mempunyai informasi 

yang lengkap mengenai kondisi perusahaan dan juga mengenai pasar. 
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8. Pengaruh Reputasi auditor terhadap Underpricing 

       Variabel reputasi auditor mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,001 

yang menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing pada saat penawaran saham perdana 

pada tingkat signifikansi 0,05. Nilai dari Unstandardized Coefficients 

negatif sebesar -0,155 mencerminkan bahwa pengaruh ini bersifat 

negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai reputasi auditor 

maka tingkat underpricingnya semakin menurun. Dengan demikian  

hipotesis kedelapan yang menyatakan bahwa reputasi auditor 

berpengaruh signifikan negatif terhadap underpricing diterima.  

        Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sulistyawati dan 

Wirajaya (2017), Aini (2013), Lestari et al., (2015), dan Ratnasari dan 

Hudiwinarsih (2013). Auditor mempunyai suatu peran penting dalam 

membuat masyarakat luas percaya bahwa laporan keuangan yang 

diterbitkan bebas dari salah saji material. Suatu perusahaan dengan 

auditor yang memiliki reputasi baik bisa membuat masyarakat luas yakin 

atas kebenaran laporan keuangan tersebut sehingga informasi terkait 

akuntansi yang masyakarat luas butuhkan untuk menilai perusahaan 

dinilai lebih terpercaya sehingga dapat mengurangi tingkat 

ketidakpastian investor dan tingkat underpricing semakin rendah.  




