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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala berkat 

rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga serta kemudahan dan kelancaran yang 

telah diberikan sehingga skripsi dengan judul: Pengaruh Debt To Equity Ratio dan 

Return On Asset Terhadap Underpricing Pada Perusahaan Manufaktur yang 

Melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014 dapat diselsaikan 

dengan tepat waktu. 

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat 

dalam menempuh ujian sarjana S1 Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis dan 

Manajemen di Universitas Widyatama Bandung. Penulis menyadari bahwa skripsi 
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Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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 Bandung, Maret  2016 

 

 

Penulis 

 

 

 

  

 

 

 

 



iv 
 

UCAPAN TERIMA KASIH 

Assalamualaikum Wr.Wb 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan Nabi 

Besar Muhammad SAW atas segala berkat rahmat dan karunia-Nya kepaada 

penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terwujudnya skripsi ini untuk 

memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana S1 Program Studi 

Manajemen Fakultas Bisnis dan Manajemen di Universitas Widyatama Bandung, 

dengan judul : Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Return On Asset Terhadap 

Underpricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Melakukan IPO di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2010-2014 ini tidak lepas dari bantuan beragai pihak, baik 

petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan 

Universitas Widyatama. 

Dalam penyususnan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, 

mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman 

dan juga waktu. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima 
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