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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu underpricing, reputasi 

underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, usia perusahaan dan return on 

equity. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan Initial 

Public Offering (IPO) pada tahun 2013-2017. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 

122 perusahaan. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

purposive sampling. Sampel yang dipilih yaitu perusahaan yang melakukan initial 

public offering (IPO) pada tahun 2013-2017 yang mengalami underpricing berjumlah 

92 perusahaan. 

 

4.2 Hasil Statistik Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan 

mengenai berbagai karakteristik data. Seperti rata-rata, nilai minimum dan nilai 

maksimum yang dihasilkan dari suatu data. Berdasarkan analisis statistik deskriptif 

dengan menggunakan program SPSS Ver.23.00 diperoleh gambaran  sampel sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.1 

Hasil statistik deskriptif 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

UND 92 0.35% 70.00% 33.2163% 26.21988% 

UDW 92 .0 1.0 .239 .4289 

AUD 92 .0 1.0 .859 .3502 

SIZE 
92 7.72092593464

9820 

15.8440307097

75810 

13.6032604230

16934 

1.38854037810

5410 

AGE 92 .0 58.0 19.174 13.1062 

ROE 92 -78.09% 146.39% 12.6586% 24.38279% 

Valid N (listwise) 92 
    

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel 4.1, dari hasil analisis deskriptif tersebut diketahui bahwa 

jumlah sampel dalam penelitian adalah 92 perusahaan. Berikut penjelasan masing-

masing dari hasil deskriptif pada tabel di atas : 

 

4.2.1 Analisis Deskriptif Mengenai Tingkat Underpricing 

Hasil dari statistik deskriptif menunjukan bahwa, rata-rata nilai tingkat 

underpricing dari sampel penelitian ini adalah sebesar 33,2163%. Nilai tingkat 

underpricing paling tinggi yaitu 70,00%. Artinya tingkat underpricing tertinggi 

terjadi pada  Bank Dinar Indonesia Tbk, Bank Agris Tbk, Mitra Komunikasi 

Nusantara Tbk, Sillo Maritime Perdana Tbk, Pelayaran Tamarin Samudra Tbk, 

Terregra Asia Energy Tbk, Megapower Makmur Tbk, Kapuas Prima Coal Tbk, dan 

Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi yang melakukan initial public offering (IPO) 
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tahun 2013-2017. Sedangkan nilai tingkat underpricing paling rendah yaitu 0.35% 

yang terjadi pada Golden Plantation Tbk. yang melakukan Initial public offering 

(IPO) tahun 2014. 

 

4.2.2 Analisis Deskriptif Mengenai Reputasi Underwriter  

Hasil dari statistik deskriptif berdasarkan interpretasi variabel dummy 

menunjukan bahwa, rata-rata nilai reputasi underwriter dari sampel penelitian ini 

adalah sebesar .239. Artinya 24% dari total sampel menggunakan underwriter yang 

memiliki reputasi tinggi (top 10 underwriter).sedangkan sisanya sebanyak 76% tidak 

menggunakan jasa underwriter yang bereputasi tinggi berdasarkan total frekuensi 

perdagangan pada saat IPO. 

 

4.2.3 Analisis Deskriptif Mengenai Reputasi Auditor  

Hasil dari statistik deskriptif berdasarkan interpretasi variabel dummy 

menunjukan bahwa, rata-rata nilai reputasi Auditor dari sampel penelitian ini adalah 

sebesar .859. Artinya 85% dari total sampel menggunakan Auditor yang memiliki 

reputasi baik sedangkan sisanya sebanyak 15% tidak menggunakan jasa Auditor yang 

bereputasi baik berdasarkan total frekuensi perdagangan pada saat IPO. 
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4.2.4 Analisis Deskriptif Mengenai Ukuran Perusahaan 

Hasil dari statistik deskriptif menunjukan bahwa, rata-rata ukuran perusahaan 

dari sampel penelitian ini adalah 13.6032. Ukuran perusahaan paling besar yaitu 

15.8440. Artinya ukuran perusahaan yang paling besar ada Puradelta Lestari Tbk. 

yang melakukan IPO tahun 2015. Sedangkan ukuran perusahaan paling kecil yaitu 

7.7209. Artinya ukuran perusahaan yang paling kecil ada pada Cikarang Listrindo 

Tbk. yang melakukan IPO tahun 2016. 

 

4.2.5 Analisis Deskriptif Mengenai Usia Perusahaan 

Hasil dari statistik deskriptif menunjukan bahwa, rata-rata usia perusahaan 

dari sampel penelitian ini adalah 19.17. Ukuran perusahaan paling besar yaitu 58.0 

Artinya ukuran perusahaan yang paling tua ada Bank Mestika Dharma Tbk. yang 

melakukan IPO tahun 2013.dan Asuransi Kresna Mitra Tbk. yang melakukan IPO 

tahun 2014. Sedangkan ukuran perusahaan paling kecil yaitu 0. Artinya usia 

perusahaan yang paling muda ada pada Sri Rejeki Isman Tbk. yang melakukan IPO 

tahun 2013. 

 

4.2.6 Analisis Deskriptif Mengenai Return on Equity 

Hasil dari statistik deskriptif menunjukan bahwa, rata-rata nilai Return on 

Equity dari sampel penelitian ini adalah sebesar 12,6586%. Nilai Return on Equity 

paling tinggi yaitu 146,39%. Artinya Return on Equity tertinggi terjadi pada  Sarana 
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Meditama Metropolitan Tbk yang melakukan initial public offering (IPO) tahun 

2013. Sedangkan nilai Return on Equity paling rendah yaitu -18,09% yang terjadi 

pada Duta Intidaya Tbk. yang melakukan Initial public offering (IPO) tahun 2016. 

 

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

4.3.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah 

jika distribusi data normal atau mendekati normal. Cara untuk mendeteksi normalitas 

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

normal probability plot. mengemukakan bahwa pengambilan keputusan dalam uji 

normalitas menggunakan analisis grafik sebagai berikut:  

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi 

normalitas. 

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

diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

 

 



74 

 

 

 

 
Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Model 1 

 

 
Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas Model 2 
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Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas Model 3 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Gambar di atas menunjukan hasil pengujian normalitas data menggunakan 

metode grafik p-plot. Dari hasil tersebut terlihat titik –titik yang diperoleh masih 

mengikuti garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

memiliki sebaran data yang terdistribusi secara normal. Dengan demikian asumsi 

normalitas data terpenuhi.  
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4.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model analisis 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas (Imam Ghozali, 

2016:103). Untuk melihat nilai multikolinieritas dapat dilihat dengan nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka 

tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya jika tolerance < 0,10 dan VIF > 10 maka 

terjadi multikolinieritas. Dari pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil 

uji multikolinieritas sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas Model 1 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

UDW .912 1.096 

AUD .959 1.042 

SIZE .893 1.119 

AGE .925 1.081 

ROE .970 1.030 

a. Dependent Variable: UND 
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Multikolinearitas Model 2 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

UND .899 1.112 

SIZE .922 1.085 

PER .970 1.031 

a. Dependent Variable: PL1 

 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolinearitas Model 3 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

UND .899 1.112 

SIZE .922 1.085 

PER .970 1.031 

a. Dependent Variable: PL2 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Tabel di atas menunjukan hasil pengujian multikolinieritas data. Dari data yang 

disajikan pada tabel di atas, terlihat bahwa nilai tolerance yang diperoleh masing-

masing variabel bebas > 0,1 dan Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10. Hal 

ini menunjukan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel 

bebas, sehingga asumsi multikolinieritas data terpenuhi. 
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4.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut 

homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda disebut dengan heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah adalah model yang heteroskedastisitas. Untuk 

menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, dalam penelitian ini digunakan grafik 

scater plot dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. jika ada pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas 

b. jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 
Gambar 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 1 

 

 
 

Gambar 4.5 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 2 
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Gambar 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model 3 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model 

regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara 

mengetahui adanya heteroskdastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya 

pada pola tertentu pada grafik scatterplot antara variabel dependen (terikat) dengan 

residualnya. Apabila grafik yang ditunjukan dengan titik-titik tersebut membentuk 

suatu pola tertentu, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:140). Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Berdasarkan gambar hasil uji heteroskedastisitas di atas dapat diketahui 

bahwa hasil pengujian scatterplot di atas bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-
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titik menyebar antara di bawar0 sampai di atas 0 pada sumbu Y. Artinya, dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

4.3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu para periode t-1 dengan kata lain, autokorelasi muncul karena observasi 

yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang 

baik adalah model yang tidak terjadi autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

pelanggaran autokorelasi, dapat dilihat dengan menggunakan uji Durbin Watson 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Kriteria Pengujian Durbin Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0<d<dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl<d<du 

Tidak ada autokorelasi negarif Tolak 4-dl<d<4 

Tidak ada autokorelasi negarif No decision 4-du≤d≤4-dl 

Tidak ada autokorelasi, positif 

dan negarif 

Tidak ditolak du<d<4-du 
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Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi Model 1 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .390
a
 .152 .103 24.83800% 2.245 

a. Predictors: (Constant), UNDW, AUD, SIZE, AGE, ROE 

b. Dependent Variable: UNDP 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang 

diperoleh sebesar 2,245. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada 

tabel Durbin Watson. Dengan α = 5%, diperoleh nilai dL sebesar 1,548 dan dU 

sebesar 1,776. Sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2,224 dan 4-dL sebesar 2,452. Dari 

nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 2,245 , berada di 

antara dU = 1,776 dan 4-dU = 2,224. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa tidak 

ditemukan adanya pelanggaran autokorelasi baik itu autokorelasi positif maupun 

autokorelasi negatif. 
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Tabel 4.7 

Hasil Uji Autokorelasi Model 2 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .235
a
 .055 .023 2022.81373% 2.041 

a. Predictors: (Constant), PER, SIZE, UND 

b. Dependent Variable: PL1 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang 

diperoleh sebesar 2,041. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada 

tabel Durbin Watson. Dengan α = 5%, diperoleh nilai dL sebesar 1,594 dan dU 

sebesar 1,728. Sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2,272 dan 4-dL sebesar 2,406. Dari 

nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 2,245 , berada di 

antara dU = 1,728 dan 4-dU = 2,272. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa tidak 

ditemukan adanya pelanggaran autokorelasi baik itu autokorelasi positif maupun 

autokorelasi negatif. 
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Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi Model 3 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .129
a
 .017 -.017 1652.10352% 2.005 

a. Predictors: (Constant), PER, SIZE, UND 

b. Dependent Variable: PL2 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai Durbin Watson yang 

diperoleh sebesar 2,005. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada 

tabel Durbin Watson. Dengan α = 5%, diperoleh nilai dL sebesar 1,594 dan dU 

sebesar 1,728. Sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2,272 dan 4-dL sebesar 2,406. Dari 

nilai-nilai tersebut terlihat bahwa nilai dW yang diperoleh sebesar 2,005 , berada 

diantara dU = 1,728 dan 4-dU = 2,272. Sesuai dengan kriteria pengujian bahwa tidak 

ditemukan adanya pelanggaran autokorelasi baik itu autokorelasi positif maupun 

autokorelasi negatif. 

 

4.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai 

berikut: 

Y= a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ɛ 
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Keterangan:  

a : Konstanta  

Y : Underpricing 

X1 : Reputasi Underwriter 

X2 : Reputasi Auditor 

X3 : Ukuran Perusahaan 

X4 : Umur Perusahaan 

X4 : Return On Equity (ROE) 

b1 – b5: Koefisien regresi 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 1 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 97.129 28.250 
 

3.438 .001 

UDW -13.752 6.357 -.225 -2.163 .033 

AUD -3.251 7.590 -.043 -.428 .669 

SIZE -4.041 1.984 -.214 -2.037 .045 

AGE -.039 .207 -.019 -.188 .851 

ROE -.167 .108 -.155 -1.541 .127 

a. Dependent Variable: UND 
 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berikut ini adalah rumus model regresi yang terbentuk : 
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UNDP = 97.129 - 13.752 UDW - 3.251 AUD - 4.041 SIZE - 0.039 AGE – 0.167 

ROE 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika nilai  = konstan sebesar 97.129, artinya apabila variabel independen 

yaitu variabel ROA, PER, SIZE, PPS, dan reputasi underwriter dianggap 

konstan  (bernilai 0), maka variabel dependen  yaitu tingkat underpricing akan 

bernilai sebesar 97.129. 

2. Jika koefisien regeresi variabel UDW memiliki koefisien regresi sebesar -

13.752. Artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas UDW akan menurunkan tingkat underpricing sebesar 

13.752 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

3. Jika koefisien regeresi variabel AUD memiliki koefisien regeresi sebesar -

3.251. artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas AUD akan menurunkan tingkat underpricing sebesar 

3.251 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

4. Jika koefisien regeresi variabel SIZE memiliki koefisien regeresi sebesar -

4.041. artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas 4.041 dengan asumsi variabel independen lainnya 

konstan. 

5. Jika koefisien regeresi variabel AGE memiliki koefisien regeresi -0,039 

artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada penambahan 1 
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nilai atas SIZE akan menurunkan tingkat underpricing sebesar 0.039 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. 

6. Jika koefisien regeresi variabel ROE memiliki koefisien regeresi -0,167 

artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada penambahan 1 

nilai atas ROE akan menurunkan tingkat underpricing sebesar  0,167 dengan 

asumsi variabel independen lainnya konstan. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 2 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1778.027 2265.371  .785 .435 

UND -19.360 8.527 -.248 -2.270 .026 

SIZE -94.526 159.048 -.064 -.594 .554 

PER .154 .334 .049 .463 .644 

a. Dependent Variable: PL1 

 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berikut ini adalah rumus model regresi yang terbentuk : 

PL1 = 1778,027 – 19,360 UND – 94,526 SIZE + 0.154 PER 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika nilai  = konstan sebesar 1778,027, artinya apabila variabel independen 

yaitu variabel UND, SIZE, PER  dianggap konstan  (bernilai 0), maka 

variabel dependen  yaitu tingkat underpricing akan bernilai sebesar 1778,027. 
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2. Jika koefisien regeresi variabel UND memiliki koefisien regresi sebesar -

19,360. Artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas UND akan menurunkan persistensi laba sebesar 

19,360 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

3. Jika koefisien regeresi variabel SIZE memiliki koefisien regresi sebesar -

94,526. Artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas SIZE akan menurunkan persistensi laba sebesar 

94,526 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

4. Jika koefisien regeresi variabel PER memiliki koefisien regresi 0.154  Artinya 

jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada penambahan 1 nilai atas 

PER akan meningkatkan persistensi laba sebesar 0.154 dengan asumsi 

variabel independen lainnya konstan. 

 

Tabel 4.11 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Model 3 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1471.603 1850.209  .795 .429 

UND -7.446 6.964 -.119 -1.069 .288 

SIZE -89.415 129.900 -.076 -.688 .493 

PER -.063 .272 -.025 -.230 .818 

a. Dependent Variable: PL2 
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Sumber : Hasil Output SPSS 

Berikut ini adalah rumus model regresi yang terbentuk : 

PL2 = 1471,603 – 7,446 UND – 89,415 SIZE  - 0,063 PER 

Dari model regresi tersebut dapat dijelaskan : 

1. Jika nilai  = konstan sebesar 1471,603, artinya apabila variabel independen 

yaitu variabel UND, SIZE, PER  dianggap konstan  (bernilai 0), maka 

variabel dependen  yaitu tingkat underpricing akan bernilai sebesar 1471,603. 

2. Jika koefisien regeresi variabel UND memiliki koefisien regresi sebesar -

7,446. Artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas UND akan menurunkan persistensi laba sebesar 

7,446 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

3. Jika koefisien regeresi variabel SIZE memiliki koefisien regresi sebesar -

89,415. Artinya jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada 

penambahan 1 nilai atas SIZE akan menurunkan persistensi laba sebesar 

89,415 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. 

4. Jika koefisien regeresi variabel PER memiliki koefisien regresi -0,063 Artinya 

jika variabel independen lain bernilai tetap, serta ada penambahan 1 nilai atas 

PER akan menurunkan persistensi laba sebesar 0,063 dengan asumsi variabel 

independen lainnya konstan. 
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4.5 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.5.1 Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t) 

1. Pengujian Reputasi Underwriting (UDW) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berikut merupakan hasil pengujian  reputasi underwriter terhadap tingkat 

underpricing . 

Tabel 4.12 

Hasil Pengujian Reputasi Underwriting Terhadap Tingkat Underpricing 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 97.129 28.250   3.438 .001 

UDW -13.752 6.357 -0.057 -2.163 .033 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berikut merupakan hipotesis secara parsial untuk mengetahui adakah 

pengaruh pada variabel UDW (X1) terhadap tingkat underpricing (Y): 

H01 : 1 = 0  Reputasi Underwriting secara parsial tidak berpengaruh negatif 

terhadap tingkat underpricing. 

H1a : 1 ≠ 0  Reputasi Underwriting secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing. 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, dipoeroleh nilai 

signifikansi variabel UDW sebesar 0,033 < 0,05. Sedangkan B bernilai -13,752. 

Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan 

nilai thitung sebesar -2,163 sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil tersebut bahwa 
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thitung  > ttabel yaitu 2,163 > 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa H1a diterima. Jadi 

secara parsial variabel Reputasi Underwriter berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel tingkat underpricing. 

 

2. Pengujian Reputasi Auditor (AUD) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berikut merupakan hasil pengujian  reputasi auditor terhadap tingkat 

underpricing . 

Tabel 4.13 

Hasil Pengujian Reputasi Auditor Terhadap Tingkat Underpricing 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 97.129 28.250   3.438 0.001 

AUD -3.251 7.590 -0.43 -.428 0.669 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berikut merupakan hipotesis secara parsial untuk mengetahui adakah 

pengaruh pada variabel AUD (X2) terhadap tingkat underpricing (Y): 

H02 : 2 = 0  Reputasi Auditor secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

tingkat underpricing. 

H1b : 2 ≠ 0  Reputasi Auditor secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat 

underpricing. 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel AUD sebesar 0,669 > 0,05. Sedangkan B bernilai -3.251. Dapat 
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dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung 

sebesar -0.428, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil tersebut bahwa thitung  < 

ttabel yaitu 0.428< 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa H1b ditolak. Jadi secara 

parsial variabel AUD tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat 

underpricing. 

 

3. Pengujian Ukuran Perusahaan (SIZE) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berikut merupakan hasil pengujian  ukuran perusahaan terhadap tingkat 

underpricing . 

Tabel 4.14 

Hasil Pengujian Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 97.129 28.250   3.438 0.001 

SIZE -4.041 1.984 -0.214 -2.037 0.045 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berikut merupakan hipotesis secara parsial untuk mengetahui adakah 

pengaruh pada variabel Ukuran Perusahaan (X3) terhadap tingkat underpricing (Y): 

H03 : 3 = 0  Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing. 

H1c : 3 ≠ 0  Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing. 
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Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,045 < 0,05. Sedangkan B 

bernilai -4,041. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar 2,037, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung  > ttabel yaitu 2,037 >1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1c diterima. Jadi secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel tingkat underpricing. 

 

4. Pengujian Usia Perusahaan (AGE) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berikut merupakan hasil pengujian  usia perusahaan terhadap tingkat 

underpricing . 

Tabel 4.15 

Hasil Pengujian Usia Perusahaan TerhadapTingkat Underpricing 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 97.129 28.250   3.438 0.001 

AGE -0.039 0.207 -0.019 -0.188 0.851 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berikut merupakan hipotesis secara parsial untuk mengetahui adakah 

pengaruh pada variabel Usia Perusahaan (X4) terhadap tingkat underpricing (Y): 

H04 : 4 = 0  Usia Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap 

tingkat underpricing. 
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H1d : 4 ≠ 0  Usia Perusahaan secara parsial berpengaruh positif terhadap tingkat 

underpricing. 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Usia Perusahaan sebesar 0,851 > 0,05. Sedangkan B bernilai -

0,039. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar -0,188, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung < ttabel yaitu 0,188 < 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1d ditolak. Jadi secara parsial variabel Usia Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tingkat underpricing. 

 

5. Pengujian Return on Equity (ROE) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berikut merupakan hasil pengujian  Return on Equity (ROE) terhadap tingkat 

underpricing . 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Return on Equity Terhadap Tingkat Underpricing 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B 
Std. 
Error 

Beta 

1 
(Constant) 97.129 28.250   3.438 0.001 

ROE -.167 .108 -.155 -1.541 .127 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berikut merupakan hipotesis secara parsial untuk mengetahui adakah 

pengaruh pada variabel Return on Equity (X5) terhadap tingkat underpricing (Y): 
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H05 : 5 = 0  Return on Equity secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap 

tingkat underpricing. 

H1e : 5 ≠ 0  Return on Equity secara parsial berpengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing. 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Return on Equity sebesar 0,127 > 0,05. Sedangkan B bernilai -

0,167. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar -1,541, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung  > ttabel yaitu 1,541 > 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1e ditolak. Jadi secara parsial variabel Return on Equity tidak berpengaruh terhadap 

variabel tingkat underpricing. 

 

6. Pengujian Underpricing Terhadap Persistensi Laba 

Tabel 4.17 

Hasil Pengujian Underpricing Terhadap Persistensi Laba 1 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1778.027 2265.371  .785 .435 

UND -19.360 8.527 -.248 -2.270 .026 

SIZE -94.526 159.048 -.064 -.594 .554 

PER .154 .334 .049 .463 .644 

a. Dependent Variable: PL1 
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Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa underpricing berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba 1 tahun setelah IPO, hal ini ditunjukan dengan 

nilai t-hitung -2,270 dan nilai signifikansi 0,026 < 0,05. Sedangkan untuk PER dan 

size tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 1 tahun setelah IPO, 

ditunjukan dengan nilai signifikansi > 0,05. 

 

Tabel 4.18 

Hasil Pengujian Underpricing Terhadap Persistensi Laba 2 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1471.603 1850.209  .795 .429 

UND -7.446 6.964 -.119 -1.069 .288 

SIZE -89.415 129.900 -.076 -.688 .493 

PER -.063 .272 -.025 -.230 .818 

a. Dependent Variable: PL2 

 

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa underpricing tidak berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba 2 tahun setelah IPO, hal ini ditunjukan dengan 

nilai t-hitung -1,069 dan nilai signifikansi 0,288 > 0,05. Begitu pula untuk PER dan 

size tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 1 tahun setelah IPO, 

ditunjukan dengan nilai signifikansi > 0,05. 
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4.5.2 Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji F) 

Untuk membuktikan apakah secara simultan, reputasi underwriter, reputasi 

auditor, ukuran perusahaan, usia perusahaan dan Return On Equity berpengaruh 

signifikan terhadap underpricing, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan 

rumusan hipotesis sebagai berikut: 

H0: β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = 0, artinya secara simultan, reputasi underwriter, reputasi 

auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing. 

H1: β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ β5 ≠0, artinya secara simultan, reputasi underwriter, reputasi 

auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan dan 

Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing. 

Taraf signifikansi (α): 0,05 

Kriteria uji: tolak H0 jika nilai F-hitung > F-tabel, Ha terima 

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut: 
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Tabel 4.19 

Pengujian Simultan 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 9505.237 5 1901.047 3.081 .013
b
 

Residual 53055.655 86 616.926 
  

Total 62560.893 91 
   

a. Dependent Variable: UND 

b. Predictors: (Constant), ROE, AUD, UDW, AGE, SIZE 

 

Sumber : Hasil Output SPSS (diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji F) yang telah dilakukan pada tabel 

4.19 di atas, didapat nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,013. 

Nilai ini lebih dari significance level 5%, yaitu 0,013 < 0,05. Jadi secara simultan atau 

secara bersama-sama variabel independen yaitu  reputasi underwriter, reputasi 

auditor, ukuran perusahaan, usia perusahaan dan Return On Equity berpengaruh 

secara simultan terhadap tingkat Underpricing. 

 

4.6 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti varibel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam 
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Ghozali, 2013). Berdasarkan perhitungan SPSS, diperoleh hasil koefisien determinasi 

sebagai berikut:  

Tabel 4.20 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 .390
a
 .152 .103 

Sumber : Hasil Output SPSS 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel 4.12 diatas 

menunjukan bahwa Adjusted R Square sebesar 0,103 yang berarti bahwa variabilitas 

variabel dependen yaitu variabel tingkat underpricing yang dapat dijelaskan oleh 

varibel independen yaitu reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran perusahaan, 

usia perusahaan dan Return On Equity dalam penelitian ini adalah sebesar 10,3%, 

sedangkan sisanya sebesar 89,7% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model 

penelitian. 

 

4.7 Pembahasan 

4.7.1 Pembahasan tentang Reputasi Underwriter 

Menurut Pasal No. 17 UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal 

menyatakan bahwa: 

“Underwriter adalah pihak yang mambuat kontrak dengan emiten untuk 

melakukan penawaran umum perdana bagi kepentingan emiten dengan atau 

tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang terjual”. 
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Data menunjukan bahwa 22 dari 92 perusahaan menggunakan jasa 

underwriter yang bereputasi tinggi. Underwriter yang dikategorikan memiliki 

reputasi tinggi yaitu underwriter yang termasuk top 10 dalam 20 most active 

brokerage house monthly IDX. Sedangkan 70 perusahaan tidak menggunakan jasa 

underwriter non top 10.  

Pengguna jasa underwriter bereputasi tinggi yaitu Dyandra Media 

International Tbk., Semen Baturaja (Persero) Tbk., Siloam International Hospitals 

Tbk., dan Industri Jamu & Farmasi Sido Muncul Tbk. yang melakukan IPO pada 

tahun 2013. Wijaya Karya Beton Tbk., Graha Layar Prima Tbk., Blue Bird Tbk.., 

Soechi Lines Tbk.., Bank Agris Tbk., Golden Plantation Tbk., dan Intan Baruprana 

Finance Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2014. PP Properti Tbk., Mega 

Manunggal Property Tbk., Merdeka Copper Gold Tbk., Garuda Metalindo Tbk., 

Binakarya Jaya Abadi Tbk., dan Kino Indonesia Tbk. yang melakukan IPO pada 

tahun 2015. Cikarang Listrindo Tbk., Waskita Beton Precast Tbk., dan Aneka Gas 

Industri Tbk. yang melakukan IPO pada tahun 2016. Hartadinata Abadi Tbk., dan 

MAP Boga Adiperkasa Tbk yang melakukan IPO pada tahun 2017. 

 

4.7.2 Pembahasan tentang Reputasi Auditor 

Auditor yang memiliki reputasi tinggi dapat digunakan sebagai tanda kualitas 

perusahaan penerbit. Pengorbanan emiten untuk menggunakan auditor yang 

berkualitas akan ditafsirkan oleh investor bahwa emiten tidak memiliki informasi 
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yang menyesatkan tentang prospeknya di masa depan. Ini berarti bahwa penggunaan 

auditor reputasi tinggi akan mengurangi ketidakpastian di masa depan, sehingga 

memiliki hubungan negatif dengan underpricing.  

Menurut Rochayani dan Setiawan (2004) menyatakan bahwa penggunaan jasa 

auditor dan penjamin emisi yang bereputasi baik akan memberikan sinyal mengenai 

nilai perusahaan dan kualitas IPO kepada investor yang potensial dan memberikan 

jaminan bahwa ramalan laba yang dibuat sesuai dengan  aturan- aturan yang 

semestinya dan bahwa asumsi yang digunakan  mempunyai  dasar yang rasional 

terhadap ramalan yang dibuat manajemen. 

Data menunjukan bahwa 79 dari 92 perusahaan menggunakan jasa auditor 

yang bereputasi tinggi. Auditor yang dikategorikan memiliki reputasi tinggi yaitu 

Auditor dari KAP yang berafiliasi dengan KAP Big Four dengan KAP yang 

bekerjasama dengan KAPA (kantor akuntan public asing). 

 

4.7.3 Pembahasan tentang Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menentukan besar atau kecilnya 

perusahaan yang ditunjukkan dengan total aset yang dimiliknya. Variabel ukuran 

perusahaan diukur dengan menghitung log natural total aktiva tahun terakhir sebelum 

perusahaan tersebut listing (Suyatmin dalam Aini, 2013).  

Perusahaan besar umumnya lebih dikenal oleh masyarakat daripada 

perusahaan kecil. Karena lebih dikenal maka informasi mengenai perusahaan besar 



102 

 

 

 

lebih banyak dan lebih mudah diperoleh investor dibandingkan perusahaan kecil. Hal 

ini akan mengurangi asimetri informasi pada perusahaan yang besar sehingga akan 

mengurangi tingkat underpricing dari pada perusahaan kecil karena penyebaran 

informasi perusahaan kecil belum begitu banyak. Perusahaan yang besar mempunyai 

kepastian yang lebih besar daripada perusahaan kecil. Untuk kepastian yang lebih 

besar tersebut, investor bisa meminimalisasi risiko yang akan mereka peroleh ketika 

berinvestasi di perusahaan besar. Puradelta Lestari Tbk. yang melakukan IPO tahun 

2015 memiliki nilai tertinggi ukuran perusahaan dibandingkan dengan perusahaan 

yang melakukan IPO tahun 2013-2017 yang lain. Terlihat pada Puradelta Lestari Tbk. 

memiliki jumlah aset sebesar Rp. 7,602,827 (jutaan). 

 

4.7.4 Pembahasan tentang Usia Perusahaan 

Trisnawati (2010) mengemukakan bahwa semakin lama perusahaan berdiri 

maka masyarakat luas akan lebih mengenalnya dan investor secara khusus akan lebih 

percaya terhadap perusahaan yang sudah terkenal dan lama berdiri dibandingkan 

dengan perusahaan yang relatif masih baru.  

Usia perusahaan tidak selalu menjamin bahwa perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan dengan umur 

berapapun dapat mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat atau bahkan 

kebangkrutan. Suksesnya kinerja operasi perusahaan lebih terfokus bagaimana 

perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Jadi, 
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meskipun suatu perusahaan baru berdiri, namun telah mampu menunjukkan 

kapabilitasnya maka hal tersebut akan berdampak positif pada keberhasilan 

perusahaannya. Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan investasi para 

investor. 

 

4.7.5 Pembahasan tentang Return on Equity 

Return on Equity (ROE) merupakan ukuran profitabilitas, informasi yang 

diberikan kepada investor mengenai seberapa besar tingkat pengembalian modal 

investor dari perusahaan yang berasal dari kinerja perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Dengan kata lain, ROE diasumsikan ekspektasi investor atas pengembalian dana 

yang ditanamkan pada perusahaan yang melakukan IPO. Dengan demikian 

meningkatnya tingkat profitabilitas maka investor akan tertarik menanamkan 

modalnya pada perusahaan  IPO  tersebut  karena berharap mendapatkan 

pengembalian yang besar atas penyertaannya di kemudian hari.  

 

4.7.6 Pembahasan tentang Tingkat Underpricing 

Menurut Hartono (2014:36) menyatakan bahwa underpricing merupakan 

fenomena harga rendah terjadi karena harga penawaran perdana ke publik secara 

merata murah. Artinya, harga saham pada saat Initial Public Offering (IPO) lebih 

rendah dibandingkan dengan harga saham hari pertama di pasar sekunder. Data 

menunjukan bahwa rata-rata tingkat underpricing perusahaan yang melakukan IPO 
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tahun 2013-2017 yaitu sekitar yaitu 33,21%. Tingkat underpricing tertinggi dialami 

oleh. Bank Dinar Indonesia Tbk., Bank Agris Tbk. yang melakukan IPO tahun 2014, 

Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. yang melakukan IPO tahun 2015, Sillo Maritime 

Perdana Tbk. yang melakukan IPO tahun 2016 dan Terregra Asia Energy Tbk., 

Megapower Makmur Tbk., Kapuas Prima Coal Tbk., Asuransi Jiwa Syariah Jasa 

Mitra yaitu sebesar 70,00%. Sedangkan tingkat underpricing terendah dialami oleh 

Golden Plantation Tbk. yang melakukan initial public offering (IPO) tahun 2014 

yaitu sebesar 0,35%. 

Offering price tertinggi dialami oleh Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yang 

melakukan IPO tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 17.000 dan closing price tertinggi 

dialami juga oleh Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. yaitu sebesar Rp. 21.200. tingkat 

underpricing yang dialami Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. sebesar 24,71%.  

Offering price terendah dialami oleh Bintang Oto Global Tbk. dab Ayana 

Land International Tbk. sebesar Rp.103 dan closing price terendah dialami juga oleh 

Bank Harda Internasional Tbk. sebesar Rp.129.  

 

4.7.7 Pembahasan tentang Persistensi Laba 

Persistensi laba menurut Penman dan Zhang (2002) adalah laba di masa depan 

(pendapatan yang diharapkan di masa depan) karena pengembalian tahun berjalan 

(pendapatan saat ini). Sloan (1996) menggunakan koefisien regresi dari regresi antara 
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periode sekarang dan periode mendatang dari akuntansi pendapatan sebagai proksi 

untuk persistensi pendapatan.  

Semakin tinggi nilai koefisiennya menunjukan persistensi laba yang 

dihasilkan tinggi, sebaliknya jika nilai koefisiennya mendekati nol, persistensi 

labanya rendah atau laba transitorinya tinggi. Jika nilai koefisiennya negatif, 

pengertiannya terbalik, yaitu nilai koefisien yang lebih tinggi menunjukan kurang 

persisten, dan nilai koefisien yang lebih rendah menunjukan lebih persisten. 

 

4.8 Pembahasan Secara Parsial (Uji t) 

4.8.1 Pengaruh Reputasi Underwriting (UDW) Terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel UDW sebesar 0,033 > 0,05. Sedangkan B bernilai -13,752. 

Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan 

nilai thitung sebesar -2,163 sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil tersebut bahwa 

thitung  > ttabel yaitu 2,163 > 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa H1a diterima. Jadi 

secara parsial variabel Reputasi Underwriter berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap variabel tingkat underpricing. 

Hasil penelitian ini juga didukung dengan landasan bahwa underwriter adalah 

penjamin emisi bagi setiap perusahaan yang akan menerbitkan sahamnya di pasar 

modal. Fahmi (2012:33) menyatakan bahwa salah satu penilaian underwriter pada 

sebuah perusahaan adalah kondisi laporan keuangan. Sehingga dengan kata lain 
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reputasi sebuah underwriter menjadi penting dalam menyatakan sebuah perusahaan 

tersebut layak atau tidak untuk dijamin go public. Selain itu, investor menilai semakin 

bagus reputasi yang dimiliki oleh penjamin emisi maka harga saham yang terbentuk 

di pasar perdana semakin mendekati harga ideal untuk dibeli (Lufianto, 2012).  

Underwriter yang bereputasi tinggi berani memberikan harga yang tinggi 

sebagai konsekuensi atas kualitas penjaminannya. Sehingga emiten yakin bahwa 

dengan menggunakan underwriter yang bereputasi tinggi akan menjamin 

keberhasilan IPO perusahaannya. Emiten percaya underwriter yang memiliki reputasi 

baik akan mampu membentuk harga saham yang sesuai dengan return yang 

diharapkan emiten atas pencatatan sahamnya. Semakin tinggi return yang diharapkan 

oleh emiten akan menyebabkan return yang di peroleh investor akan mengecil, 

sehingga akan mampu memperkecil tingkat underpricing. 

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

Martani, Sinaga dan Syahroza (2012) yang menunjukan reputasi underwriter tidak 

berpengaruh terhadap underpricing. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan 

Hapsari (2012), Kristiantari (2012) dan Cahyanda (2013) yang menunjukan adanya 

pengaruh reputasi underwriter terhadap tingkat underpricing. 

 

4.8.2 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel AUD sebesar 0,669 > 0,05. Sedangkan B bernilai -3.251. Dapat 
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dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang menunjukan nilai thitung 

sebesar -0.428, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil tersebut bahwa thitung  < 

ttabel yaitu 0.428< 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa H1b ditolak. Jadi secara 

parsial variabel Reputasi Auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

tingkat underpricing. 

Reputasi auditor tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

terhadap tingkat underpricing hal ini sejalan dengan temuan Ali & Jogiyanto (2003) 

bahwa reputasi auditor tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat 

underpricing. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Balvers, McDonald dan Miller (1988), Beaty (1989), Holland dan Horton (1993) 

yang menunjukkan bahwa emiten yang menyewa auditor yang reputasional akan 

menunjukkan initial return yang lebih rendah dibandingkan dengan emiten yang 

tidak menggunakan auditor yang tidak punya nama. Hasil ini menunjukkan bahwa 

peran auditor dalam pemeriksaan dan pengujian terhadap laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan yang go-public belum memberikan keyakinan yang memadai 

di mata investor. 

Kantor akuntan publik mitra Ernst & Young’s (EY) di Indonesia, yakni KAP 

Purwantono, Suherman & Surja sepakat membayar denda senilai US$ 1 juta (sekitar 

Rp 13,3 miliar) kepada regulator Amerika Serikat, akibat divonis gagal melalukan 

audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan oleh Badan Pengawas 

Perusahaan Akuntan Publik AS (Public Company Accounting Oversight 
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Board/PCAOB) pada Kamis, 9 Februari 2017, waktu Washington. Kasus itu 

merupakan insiden yang menimpa kantor akuntan publik, sehingga menimbulkan 

keprihatinan apakah kantor akuntan publik bisa menjalankan praktek usahanya di 

negara berkembang sesuai kode etik. 

(sumber : https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-

rp-13-miliar-di-as ). 

Ada perusahaan yang diaudit dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) tiba-tiba isinya bodong. Salah satunya adalah Sunprima Nusantara 

Pembiayaan (SNP Finance). Para kreditur, investor, dan lembaga rating terkecoh, 

termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Di Indonesia kasus-kasus “poles-memoles” ini sedikit mulai terbuka. Pada 

tahun yang sama Bank Bukopin periode sebelumnya juga terlihat tidak sesuai dalam 

hasil audit. Setelah diaudit kembali, maka tampak rupa sebenarnya. Labanya 

menyusut jauh dengan kualitas kredit yang juga turun. Lalu, Asuransi Jiwasraya yang 

sebelumnya (2016-2017) tampak “gagah” dalam mencetak laba tiba-tiba susut. 

Bukan kantor akuntan kacangan yang mengaudit itu. Mereka adalah kelas 

KAP worldwide dengan partner lokal Indonesia. Untuk SNP Finance diaudit oleh 

Deloitte Indonesia, Bank Bukopin diaudit oleh Ernst & Young (EY), dan Asuransi 

Jiwasraya (2016) oleh PricewaterhouseCoopers (PwC). Di lapangan, ternyata dari 

beberapa kasus, hasil audit oleh sejumlah KAP ada yang tidak menggambarkan 

https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as
https://bisnis.tempo.co/read/845604/mitra-ernst-young-indonesia-didenda-rp-13-miliar-di-as
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sebenarnya (sumber : http://infobanknews.com/kantor-akuntan-publik-mana-

tanggung-jawabmu/). 

 

4.8.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel ukuran perusahaan (SIZE) sebesar 0,045 > 0,05. Sedangkan B 

bernilai -4,041. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar 2,037, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung  > ttabel yaitu 2,037 >1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1c diterima. Jadi secara parsial variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap variabel tingkat underpricing. 

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat 

underpricing. Ukuran perusahaan menunjukan arah negatif terhadap tingkat 

underpricing. Aset perusahaan yang besar akan membuat perusahaan lebih stabil 

dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil, perusahaan besar mempunyai kondisi 

yang lebih baik karena memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar, 

kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi, sehingga mampu menghadapi persaingan 

ekonomi. Oleh karena itu perusahaan besar memiliki ketidakpastian masa depan yang 

rendah. Hal ini menunjukkan bahwa bagi investor, ukuran perusahaan yang 

ditunjukkan oleh besar total aset perusahaan dapat dijadikan patokan dalam melihat 

masa depan perusahaan.  

http://infobanknews.com/kantor-akuntan-publik-mana-tanggung-jawabmu/
http://infobanknews.com/kantor-akuntan-publik-mana-tanggung-jawabmu/
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wulandari 

(2011) dan Martani, Sinaga dan Syahroza (2012) yang menunjukan ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap underpricing. Namun, hasil penelitian ini bertolak 

belakang dengan Handayani (2008), Aini (2013), Hayati (2014) yang menunjukan 

tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan terhadap tingkat underpricing. 

 

4.8.4 Pengaruh Usia Perusahaan Terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Usia Perusahaan sebesar 0,851 > 0,05. Sedangkan B bernilai -

0,039. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar -0,188, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung < ttabel yaitu 0,188 < 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1d ditolak. Jadi secara parsial variabel Usia Perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tingkat underpricing. 

Usia perusahaan tidak selalu menjamin bahwa perusahaan tersebut merupakan 

perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang sehat. Perusahaan dengan umur 

berapapun dapat mengalami kondisi keuangan yang tidak sehat atau bahkan 

kebangkrutan. Suksesnya kinerja operasi perusahaan lebih terfokus bagaimana 

perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Kurangnya 

inovasi dan dan kesalahan manajemen juga menjadi penyebabnya. Jadi, meskipun 

suatu perusahaan baru berdiri, namun telah mampu menunjukkan kapabilitasnya 
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maka hal tersebut akan berdampak positif pada keberhasilan perusahaannya. 

Sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap keputusan investasi para investor. 

 

4.8.5 Pengaruh Return on Equity Terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, diperoleh nilai 

signifikansi variabel Return on Equity sebesar 0,127 > 0,05. Sedangkan B bernilai -

0,167. Dapat dilihat juga dari hasil perbandingan antara thitung dan ttabel yang 

menunjukan nilai thitung sebesar -1,541, sedangkan ttabel sebesar 1,98793. Dari hasil 

tersebut bahwa thitung  > ttabel yaitu 1,541 > 1,98793. Maka dapat disimpulkan bahwa 

H1e ditolak. Jadi secara parsial variabel Return on Equity tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel tingkat underpricing. Hal ini menandakan bahwa perusahaan tidak 

dapat menjamin ekuitasnya dengan laba. Perusahaan yang masih berukuran kecil 

memiliki nilai ROE yang cenderung meningkat dengan cepat sejalan dengan 

peningkatan laba bersih.  

Tidak berpengaruhnya ROE (profitabilitas) pada underpricing juga dapat 

diakibatkan oleh ketidakpercayaan investor atas informasi keuangan yang disajikan 

oleh emiten. Investor menduga adanya indikasi manajemen laba yang dilakukan oleh 

emiten dalam laporan keuangannya. Emiten ingin memberikan sinyal positif kepada 

pasar mengenai perusahaannya. Emiten yang terindikasi melakukan manajemen laba 

dilakukan sebagai upaya untuk memberikan informasi kinerja yang lebih baik agar 

pasar merespon kebijakan IPO secara positif. 
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Hasil ini mendukung penelitian Yustisia (2012) dan Trisnaningsih (2005) 

yang menyatakan bahwa secara parsial tingkat profitabilitas, dalam hal ini ROE tidak 

berpengaruh terhadap tingkat underpricing. 

 

4.8.6 Pengaruh Underpricing Terhadap Tingkat Persistensi Laba 

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, diketahui bahwa underpricing berpengaruh 

signifikan terhadap persistensi laba 1 tahun setelah IPO, hal ini ditunjukan dengan 

nilai t-hitung -2,270 dan nilai signifikansi 0,026 < 0,05. Sedangkan untuk PER dan 

size tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 1 tahun setelah IPO, 

ditunjukan dengan nilai signifikansi > 0,05. 

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, diketahui bahwa underpricing tidak 

berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 2 tahun setelah IPO, hal ini 

ditunjukan dengan nilai t-hitung -1,069 dan nilai signifikansi 0,288 > 0,05. Begitu 

pula untuk PER dan size tidak berpengaruh signifikan terhadap persistensi laba 1 

tahun setelah IPO, ditunjukan dengan nilai signifikansi > 0,05. 

Semakin tinggi tingkat underpricing akan meningkatkan persistensi laba di 

tahun pertama setelah IPO. Sebaliknya, pada tahun kedua setelah IPO, korelasi 

tingkat underpricing dan persistensi laba menjadi negative tetapi tidak signifikan. 

Tingkat underpricing tidak mempengaruhi persistensi pendapatan secara signifikan 

pada tahun kedua setelah IPO karena nilai informasi dari tingkat underpricing 

tidaklagi relevan untuk digunakan dalam menjelaskan persistensi laba pada tahun 
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ketiga. Hasil ini mendukung penelitian Martani (2012) yang menyatakan bahwa 

underpricing berpengaruh terhadap persistensi laba dapa tahun pertama setelah IPO. 

 

4.9 Pembahasan Secara Simultan (Uji F) 

Pengaruh Reputasi Underwriter, Reputasi Auditor, Ukuran Perusahaan, Usia 

Perusahaan Dan Return On Equity terhadap Tingkat Underpricing 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (Uji F) yang telah didapat nilai 

signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,013. Nilai ini lebih dari 

significance level 5%, yaitu 0,013 < 0,05. jadi secara simultan atau secara bersama-

sama variabel independen yaitu  reputasi underwriter, reputasi auditor, ukuran 

perusahaan, usia perusahaan dan Return On Equity berpengaruh secara simultan 

terhadap tingkat underpricing 

Hasil penelitian terdahulu sebagian besar secara simultan faktor keuangan 

maupun non keuangan berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Penelitian yang 

dilakukan Johnson (2011), Retnowati (2013), Rizqi dan Harto (2013), Purwanto dkk 

(2015) yang menunjukan penelitiannya secara simultan faktor keuangan dan non 

keuangan berpengaruh terhadap tingkat underpricing.  

 

4.10 Pembahasan Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dalam 

penelitian ini menunjukan koefisien determinasi sebesar 0,103 yang berarti bahwa 

variabilitas variabel dependen yaitu variabel tingkat underpricing yang dapat 

dijelaskan oleh varibel independen yaitu reputasi underwriter, reputasi auditor, 

ukuran perusahaan, usia perusahaan dan Return On Equity dalam penelitian ini adalah 

sebesar 10,3%, sedangkan sisanya sebesar 89,7% dijelaskan oleh variabel-variabel 

lain di luar model penelitian. 


