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ABSTRAKSI 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor – faktor 

Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), Debt To Equity (DER), 
Reputasi Auditor dan Reputasi Penjamin Emisi, terhadap tingkat underpricing 
periode 2007 - 2011. 

Populasi yang menjadi obyek penelitian adalah adalah seluruh perusahaan 
yang mencatatkan sahamnya (listing) di BEI periode 2007 - 2011 yang melakukan 
penawaran perdana (IPO). Sampel yang digunakan adalah 35 perusahaan. Sampel 
penelitian ini diambil dengan kriteria yang sudah ditentukan. Metode analisa yang 
digunakan dalam penelitian ini dengan analisis regresi linear berganda, uji 
hipotesis yaitu koefisien determinan, uji F, dan uji T. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial menunjukkan variabel 
yang ada di perusahaan mempuyai pengaruh terhadap tingkat underpricing, 
dibuktikan dengan hasil analisis uji t diperoleh bahwa terdapat pengaruh antara 
faktor Earning Per Share (EPS) ( X1 ), Return On Aset (ROA) (X2 ), Debt To 
quity (DER) ( X3 ), Reputasi Auditor ( X4 ) dan Reputasi Penjamin Emisi ( X5 ) 
terhadap tingkat underpricing secara individu. 

Berdasarkan hasil penelitian secara simultan mengenai pengaruh faktor 
Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), Debt To Equity (DER), 
Reputasi Auditor dan Reputasi Penjamin Emisidiperoleh Fhit sebesar 6,323. 
Ternyata besarnya Fhit terletak di daerah penolakan Ho, yaitu Fhit lebih besar dari 
Ftabel atau,323 > 4,40. Sehingga secara bersama-sama ada pengaruh yang 
signifikan. 
 
Kata kunci: Underpricing, Earning Per Share (EPS), Return On Aset (ROA), 
Debt To Equity (DER), Reputasi Auditor dan Reputasi Penjamin Emisi 
 

 

 

 

 

  



PENDAHULUAN 

Pasar modal dalam bentuk konkrit berupa Bursa Efek (securities / stock 

exchange). Bursa efek sebenarnya sama dengan pasar-pasar lainnya yaitu tempat 

bertemunya penjual dan pembeli, hanya yang diperdagangkan adalah efek. Pasar 

modal disini mencakup pasar perdana ( Primary Market ) dan pasar sekunder ( 

Secondary Market ). Pasar perdana adalah pasar dimana untuk pertama kalinya 

efek baru dijual kepada investor oleh perusahaan yang mengeluarkan efek 

tersebut. 

Disisi lain, harga yang tinggi akan mempengaruhi respon atau minat 

investor untuk membeli atau memesan saham yang ditawarkan. Bila harga terlalu 

tinggi dan minat investor rendah,besar kemungkinan saham yang ditawarkan tidak 

akan terjual. 

Fenomena underpricing terjadi karena adanya mispriced di pasar perdana 

sebagai akibat adanya ketidakseimbangan informasi antara pihak underwriter 

dengan pihak emiten. Sebagai pihak yang membutuhkan dana, emiten 

menginginkan harga perdana yang tinggi, dilain pihak, underwriter sebagai 

penjamin emisi menginginkan harga yang rendah demi meminimalkan resiko 

yang ditanggungnya. Pihak underwriter kemungkinan mempunyai informasi lebih 

banyak dibanding pihak emiten. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya 

underpricing, dimana underwriter merupakan pihak yang memiliki banyak 

informasi dan menggunakan ketidaktahuan emiten untuk memperkecil resiko. 

Jadi, para emiten perlu mengetahui situasi pasar sebenarnya agar pada saat IPO, 

harga saham perusahaan tidak mengalami underpricing. 

Penawaran umum perdana (IPO) diharapkan akan berakibat pada 

membaiknya prospek perusahaan yang terjadi karena ekspansi yang akan 

dilakukan. Membaiknya prospek perusahaan ini akan menyebabkan harga saham 

yang ditawarkan menjadi lebih tinggi. Kinerja perusahaan sebelum IPO 

merupakan informasi bagi investor mengenai pertumbuhan kinerja perusahaan 

berikutnya/sesudah perusahaan melakukan IPO. Investor berharap bahwa kinerja 

perusahaan berikutnya/sesudah IPO dapat dipertahankan atau bahkan dapat lebih 

ditingkatkan ( Kim, Krinsky dan Lee, 1995). 

  



Menurut penelitian Ediningsih (2007) fenomena underpricing yang terjadi 

pada hampir setiap pasar modal akan menguntungkan investor karena mereka 

mendapatkan abnormal return tetapi tidak menguntungkan bagi emiten karena 

kemudian tidak mendapatkan dana dalam jumlah yag optimal. Padahal disisi lain, 

salah satu tujuan menjual saham adalah meningkatkan atau menambah kas 

perusahaan. 

Pada penelitian Trisnaningsih (2005) faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat underpricing pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia, 

variabel yang digunakan reputasi penjamin emisi, financial leverage dan return on 

aset (ROA). Hasil penelitian bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara 

simultan terhadap tingkat underpricing. Hasil analisis parsial menemukan bahwa 

hanya variabel reputasi penjamin emisi dan financial leverage yang berpengaruh 

terhadap underpricing. 

 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor Earning Per Share (EPS), 

Return On Aset (ROA), Debt To Equity (DER), Reputasi Auditor, Reputasi 

Penjamin Emisi terhadap tingkat underpricing pada perusahaan yang go public 

dibursa efek indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Pasar modal 

Menurut Setianingrum dan Suwito (2008) pasar modal merupakan sarana 

untuk berbagai instrumen keuangan ( sekuritas ) jangka panjang yang biasa 

diperjual belikan dalam bentuk hutang atau modal sendiri yang diterbitkan oleh 

pemerintah, pemerintah swasta, maupun oleh otoritas publik. Instrumen pasar 

modal biasanya terdiri atas sertifikat deposito, commercial paper, sertifikat Bank 

Indonesia ( SBI ), dan surat berharga pasar uang. Pasar modal merupakan konsep 

yang lebih sempit daripada pasar keuangan yang memperdagangkan semua 

bentuk utang dan modal sendiri, baik dari jangka panjang maupun dari jangka 



pendek. 

B. Penawaran Umum Perdana 

Pasar perdana merupakan pasar dimana terjadi pembelian saham dari 

perusahaan oleh investor untuk pemakainya. Dalam menerbitkan saham baru 

perusahaan penerbit (emiten) bekerjasama dengan penjamin emisi (underwriter) 

yang bertanggung jawab untuk memasukkan sekuritas yang akan diterbitkan. 

Terdapat beberapa alasan perusahaan melakukan go public dipasar modal, yaitu; ( 

Suyatmin dan Sujadi;2006;16 ) 

a. Kebutuhan akan dana untuk melunasi hutang baik jangka panjang maupun 

jangka pendek sehingga dapat mengurangi beban bunga. 

b. Meningkatkan modal bunga 

c. Membiayai perluasan perusahaan ( pembangunan pabrik baru, peningkatan 

kapasitas produksi ) 

d. Memperluas jaringan pemasaran dan distribusi 

e. Meningkatkan teknologi produksi 

f. Membayar sarana penunjang ( pabrik, perawatan kantor dan lain - lain ). 

 

C. Initial Public Offering ( IPO ) 

Initial public offering ( IPO ) merupakan proses awal bagi perusahaan untuk 

menjadi perusahaan publik dan sahamnya tercatat di Bursa Efek dan 

diperjualbelikan di pasar sekunder. 

Metode penerbitan sekuritas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

a. Best Effert : penjamin emisi hanya menjual sebatas yang terjual saja. 

b. Full Commitment : penjamin emisi menjamin seluruh saham yang 

ditawarkan, dan apabila ada saham yang tidak terjual maka penjamin emisi 

yang harus membelinya 

  



D. Underpricing 

Underpricing adalah suatu keadaan dimana harga saham pada saat 

penawaran perdana lebih rendah dibandingkan ketika diperdagangkan di pasar 

sekunder. Penentuan harga saham pada saat penawaran umum ke publik, 

dilakukan berdasarkan kesepakatan antara perusahaan emiten dan underwriter. 

Terjadinya underpricing karena adanya perbedaan kepentingan antara emiten 

dengan investor. Dimana emiten menginginkan harga yang lebih tinggi agar dapat 

memperoleh return dipasar sekunder berupa agio saham. 

 

METODE PENELITIAN 

A. Kerangka Pemikiran  

EARNING PER SHARE ( EPS ) 

RETURN ON ASSET ( ROA ) 

DEBT TO EQUITY ( DER ) 

REPUTASI AUDITOR 

UNDERPRICING 

REPUTASI PENJAMIN EMISI 



B.  Populasi dan Sampel 

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan yang mencatatkan sahamnya ( listing ) di BEI periode 2007- 

2011 yang melakukan penawaran perdana ( IPO ). Pada tabel 3.1 

dapat dilihat jumlah perusahaan yang melakukan penawaran perdana pada 

periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011. 

Tabel 3.1 
Distribusi Populasi 

Tahun IPO Jumlah Perusahaan 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 

12 
18 
13 
11 
11 
 

Total Sampel 65 
Sumber : Fact Book, IDX Statistics 2007-2011 

 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel 
1 Perusahaan yang melakukan IPO tahun selama periode 1 

Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2011 
65 

2 Perusahaan yang tidak mengalami underpricing  ( 15 ) 
3 Tidak memiliki kelengkapan informasi pada prospektus 

untuk keperluan analisis, seperti informasi auditor, 
informasi kinerja keuangan dan tidak memiliki laporan 
keuangan yang lengkap dan sejarah yang dapat 
diandalkan kebenarannya selama 5 tahun berturut – turut 

( 10 ) 
 

 Jumlah sampel 35 
         Sumber : ICMD tahun 2007 – 2011 dan IDX Statistik 

 

Hasil pengambilan sampel debfab purposive sampling diperoleh jumlah sampel 35 

perusahaan. Pada jumlah sampel sebesar 35 model kurang fit ( Uji F tidaj 

signifikan ), sehingga dilakukan trimming terhadap data yang mengandung 

outliers. Berdasarkan hasdil pengujian z score terdapat 5 data yang mengandung 

outliers, sehingga jumlah sampel yang terpakai sebanyak 30 perusahaan. 

  



C. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang terdiri dari: 

a. Data kuantitatif, meliputi: harga penawaran perdana (offering price) 

saham, harga penutupan (closing price) saham hari pertama di pasar 

sekunder, umurperusahaan, penawaran saham, laba bersih dan ekuitas. 

b. Data kualitatif, yang meliputi data nama penjamin emisi dan data nama 

auditor yang mengaudit laporan keuangan. Data-data tersebut didapat 

melalui : 

a) Indonesian Capital Market Directory dari tahun 2007 - 2011. 

b) Monthly JSX dari tahun 2007 - 2011. 

c) Prospektus perusahaan dari tahun 2007 – 2011 

d) IDX Statistik periode tahun 2012 

e) Jurnal pasar modal, internet, serta publikasi lain yang dapat 

membantu penelitian ini. 

 

D. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan 

data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Penelitian empiris merupakan suatu cara yang 

dilakukan dalam penelitian untuk mendapatkan bukti empiris yang 

diperoleh berdasarkan observasi atau pengamatan, sehingga orang lain 

dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan (Aryanti dan 

Manao; 2002). 

 

E.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah underpricing saham 

yang diukur dengan menggunakan ukuran initial return. Initial Return 

didefinisikan sebagai keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena 

perbedaan harga saham yang dibeli di pasar perdana (saat IPO) dengan 

harga jual saham bersangkutan pada hari pertama di pasar 



sekunder.Menurut Suyatmin dan Sujadi (2006), initial return adalah 

selisih antara harga penawaran dan harga saat saham listing di bursa. 

Initial return dihitung dengan menggunakan rumus: 

P1 – P0 

IR =         X 100% 

P0 

Dimana : 

IR = Return Awal 

P1 = Harga penutupan pada hari pertama perdagangan di pasar sekunder. 

P0 = Harga penawaran perdana. 

 

2. Variabel Independen (X) 

a)  Earning per Share / EPS 

Rasio ini merupakan proxy bagi laba per lembar saham perusahaan 

yang diharapakan dapat memeberikan gambaran bagi investor menegnai 

bagian keuntungan yang dapat diperoleh dalam suatu periode tertentu 

dengan memiliki suatu saham. Hasil empiris menunjukan bahwa semakin 

tinggi EPS, semakin tinggi pula harga saham (Misen Ardiyansah, 2004 

dalam Sujadi, 2005 ). Earnings per Share atau laba per saham 

adalah rasio yang mengukur laba bersih dengan jumlah saham biasa yang 

beredar. 

   Earnings per Share 

Jumlah Saham Beredar = 

    Laba Bersih 

b) Return on Asset / ROA 

ROA merupakan suatu rasio penting yang dapat digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dengan dengan infestasi yang telah 

ditanamkan untuk mendapatkan laba. Tingkat probabilitas merupakan 

tingkat keuantungan yang dicapai atau informasi mengenai efektifitas 

operasional perusahaan. probabilitas yang tinggi akan mengurangi 

ketidakpastian IPO sehingga dapat mngurangi underpricing. Menurut 

sartono (2001) dalam Sri Trisnaningsih (2005) menyatakan bahwa 



probabilitas adalah kemempuan perusahaan untuk memperoleh laba yang 

berhubungan dengan penjualan, total aktiva amupun modal sendiri. ROA 

merupakan perbandingan antara Net income After Tax dengan Total 

Asset. 

        Return on Assete 

Total Aktiva = 

       Laba Setelah Pajak 

c) Debt to equity 

Debt to equity dipertimbangkan sebagai variabel keuangan dalam 

penelitian ini karena secara teoritis variabel ini menunujukan resiko suatu 

perusahaan sehingga berdampak ketidakpastian suatu harga saham 

(Suyatmin dan Sujadi, 2005) Variabel ini menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam membayar hutangnya dengan equity yang dimilikinya. 

Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh pihak luar. 

Semakin tinggi tingkat leverage suatu perusahaan,semakin tinggi pula 

tingkat risiko yang dihadapi perusahaan yang berarti semakin tinggi 

tingkat leverage perusahaan semakin tinggi pula faktor ketidakpastian 

akan perusahaan sehingga berpengaruh negatif terhadap initial return 

(Sulistyo 2005). Rasio ini diukur dengan total debt to asset yaitu 

perbandingan antara total hutang dengan total aktiva . 

Total Liabilities 

Total Debt to Asset = 

Total Asset 

 

d) Reputasi Auditor 

Auditor sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal berfungsi 

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang akan 

melakukan go public. Hasil pengujian auditor ini sangat dibutuhkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Variabel 

ini merupakan variable dummy,dimana bernilai 1 untuk auditor yang 

masuk dalam kategori big 4 dan bernilai 0 untuk auditor yang masuk 

dalam kategori non big 4. 



Tabel 3.2 
Big Four KAP di Indonesia 

Rangking Nama Auditor Affiliate 
1 Purwantono,Sarwoko & Sandjaja Ernst & Young 

2 Osman Bing Satrio Deloitte 
3 Haryanto Sahari PwC 
4 Sidharta, Sidharta, Widjaja KPMG 

 

e) Reputasi Penjamin emisi 

Reputasi penjamin emisi adalah skala kualitas penjamin emis idalam 

menawarkan saham emiten. Sebagai penjamin emisi penggunaan 

penjamin emisi yang mempunyai reputasi yang tinggi akan mengurangi 50 

ketidakpastian dalam menandai dari emiten tentang prospektus 

perusahaan tidak menyesatkan. Reputasi penjamin emisi diukur 

berdasarkan peringkat dari prestasi nilai IPO yang dijamin oleh penjamin 

emisi yaitu dengan menggunakan variable dummy (The Big Five). Yaitu 

apabila perusahaan menggunakan penjaminan emisi big five maka 

diberikan angka 1, dan sebaliknya adalah angka 0. Penjamin emisi yang 

termasuk dalam kategori big five adalah Danareksa, CLSA Indonesia, Kim 

Eng, JP Morgan dan CIMB GK, hal ini didasarkan pada frekuensi 

penjamin emisi dalam melakukan penjaminan efek periode 1 Januari 2007 

sampai dengan 31 Desember 2011. 

Tabel 3.3 
Big Five Penjamin Emisi 

No Penjamin Emisi 
1 Danareksa 
2 CLSA Indonesia 
3 Kim Eng 
4 JP Morgan 
5 CIMB GK 

 

  



Analisis Data 

1. Pengujian Asumsi Klasik 

a) Uji Normalitas Data 

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

(e) di dalam suatu persamaan memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak berlaku. 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.Normalitas dapat 

dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik atau dengan melihat histrogram dari residualnya. Dasar 

pengambilan keputusan: 

• Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

• Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi 

normal, maka model regeresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Cara lain untuk mengetahui normalitas adalah dengan melakukan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) terhadap nilai 

residual persamaan regresi, dengan hipotesis pada tingkat signifikansi 0.05 

dimana: 

H0 : p > 0,05 Data residual berdistribusi normal 

Ha : p < 0,05 Data residual tidak berdistribusi normal 

b) Uji Multikolinieritas 

Tujuan untuk uji multikolinieritas adalah menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat multikolinieritas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable bebas. Identifikasi 

secara statistik ada atau tidaknya gejala multikolinieritas dapat dilakukan 

dengan menghitung nilai Variable Inflation Factor (VIF), apabila nilai 



VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas atau 

sebaliknya ( Gujarati, 2003: 362 ). 

c) Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk memastikan apakah dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan t-2 atau sebelumnya, sehingga diperoleh hasil 

regresi yang valid dan dapat digunakan untuk melakukan pengujian 

terhadap hipotesis yang diajukan. Auto korelasi dimaksudkan untuk 

menguji suatu ada tidaknya korelasi antar variabel pengganggu (e1) pada 

periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya (et- 

1). 

Penentuan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dengan jelas dalam 

tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.4 
Uji statistik Durbin Watson d 

Nilai Statistik d Hasil 
0 < d < dL 

dL ≤ d ≤ dU 
dU≤ d ≤ 4 - dU 

4 – dU ≤ d ≤ 4 - dU 
4 – dL ≤ d ≤ 4 

Ada autokorelasi positif 
Ragu – ragu 

Tidak ada autokorelasi positif / negatif 
Ragu – ragu 

Ada autokorelasi negatif 
 (Sumber: Agus Widarjono, 2007: 160) 
 

d) Uji Heteroskedastisitas 

Tujuan uji heteroskedastisitas adalah menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan kepengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu 

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda, maka disebut terdapat 

heteroskedastisitas. Metode ini digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain, jika terdapat perbedaan 

varians,maka dijumpai gejala heteroskedastisitas (Santoso, 2004:208). 

Cara mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik glejser di sekitar nilai X dan 

Y. Jika ada pola tertentu, maka telah terjadi gejala heterokedastisitas. 

Untuk keperluan baik uji asumsi klasik ataupun pengujian hipotesis 



digunakan bantuan komputer dengan program SPSS (Stastical Product 

and Sevices Solution). 

Pendeteksian ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji glejser ( 

Ghozali, 2001: 81 ). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan 

melihat probabilitas. Apabila pada tingkat kepercayaan 5%, maka tidak 

mengandung heteroskedastisitas. Apabila probabilitas yang dihasilkan 

lebih kecil dari 5%, maka mengandung heteroskedastisitas. 

2. Analisis Regresi Linear Ganda 

Analisis ini dilakukan untuk membuktikan apakah ada pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan persamaan sebagai berikut : 

UP = 0,632+ 0,003X1+ 0,007X2 +-0,002X3- 0,007X4 – 0,440X5+ei 

3. Uji F 

Berdasarkandata yang diolah bahwa nilai Fhitung ( 6,323 ) lebih beasr dari Ftabel 

pada df (5; 4,40 ) sebesar . Hasil uji Fhitung ( 6,323 ) lebih besar ( 4,40 ) dapat 

diasumsikan bahwa Ho ditolak artinya ada pengaruh yang signifikan dari earning 

per share, return on asset, debt to equity, reputasi auditor dan reputasi penjamin 

emisi terhadap underpricing, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen 

sudah tepat dalam mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah 

fit. 

4. Adjusted R2 

Berdasarkan darihasil perhitungan diketahui bahwa nilai koefisien determinasi 

adjusted(R2) sebesar 0,180 (1,8%). Hal ini berati bahwa Debt to Equity Rasio 

(DER), Return On Asset (ROA), Earning per Share (EPS), reputasi, auditor, dan 

reputasi penjamin emisi mempengaruhi besarnya tingkat underpricing sebesar 

18% dan sisanya 82% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 

5. Regresi Hipotesis ( Uji t ) 

a) Earning per share ( EPS )  mempunyai signifikansi 0,000, yang berarti 

earning per share berpengaruh signifikan terjadap tingkat underpricing. 

b) Return on asset ( ROA )  mempunyai signifikansi 0,260, yang berarti 

earning per share berpengaruh signifikan terjadap tingkat underpricing 

c) Debt ti equty  ( DER )  mempunyai signifikansi 0,031, yang berarti earning 

per share berpengaruh signifikan terjadap tingkat underpricing 



d) Reputasi Auditor  mempunyai signifikansi 0,955, yang berarti earning per 

share berpengaruh signifikan terjadap tingkat underpricing 

e) Reputasi Penhamin Emisi mempunyai signifikansi 0,027, yang berarti 

earning per share berpengaruh signifikan terjadap tingkat underpricing 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil hipotesis Pertama ( H1 ) menunjukkan bahwa Earning per Share 

( EPS ) berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya Underpricing dipengaruhi 

oleh tinggi rendahnya rasio Earning Per Share ( EPS ) yang dimiliki 

perusahaan. 

b. Hasil hipotesis Kedua ( H2 ) menunjukkan bahwa Return on Asset ( 

ROA ) tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini 

dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,260 > 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat 

Underpricing tidak dipengaruhi oleh variabel Return on Asset. 

c. Hasil hipotesis Ketiga ( H3 ) menunjukkan bahwa Debt to Equity ( 

DER ) berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,031 < 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa peningkatan debt to equity ratio berdampak 

pada penurunan return saham. 

d. Hasil hipotesis Keempat ( H4 ) menunjukkan bahwa Reputasi Auditor 

tidak berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,955 < 0,05. Hal 

ini karena reputasi auditor mempunyai kredibilitas laporan keuangan 

ketika suatu perusahaan go publik dan laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh auditor yang bereputasi baik akan lebih dipercaya oleh 

investor. 



e. Hasil hipotesis Kelima ( H5 ) menunjukkan bahwa Reputasi Penjamin 

Emisi berpengaruh terhadap tingkat underpricing. Hal ini dibuktikan 

dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,027 < 0,05. 

Underwriter yang memilki reputasi yang tinggi akan berani 

memberikan harga yang tinggi pula sebagai konsekuensi dari kualitas 

penjaminannya. Bagi underwriter yang mempunyai reputasi, akan 

sangat berhati – hati menghindari resiko. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Meskipun penelitian ini telah dirancang dengan sebaik – baiknya, namun 

memiliki keterbatasan – keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini mendasarkan lima periode yaitu 2007 – 2011. Hasilnya 

mungkin berbeda untuk periode pengamatan yang lebih panjang. 

2. Penelitian ini hanya mendasarkan pada lima variabel yang 

mempengaruhi fenomena tingkat underpricing, sehingga belum dapat 

mengungkapkan variabel lain yang kemungkinan dapat 

mempengaruhi underpricing. 

3. Penelitian ini mendasarkan pada perusahaan yang melakukan Initial 

Publik Offering ( IPO ) selama tahun 2007 – 2011, sehingga penelitian 

ini tidak dapat mengontrol pengaruh jenis perusahaan. 

C. Saran – Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan 

diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Penelitian yang akan datang diharapkan agar memperpanjang periode 

pengamatan dan menggunakan sampel yang lebih besar, agar hasil 

penelitian dapat digeneralisasikan. 

2. Bagi peneliti berikutnya agar menambah variabel lain, agar hasil 

penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis. 

3. Penelitian yang akan datang diharapkan meneliti semua jenis 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Inonesia dengan periode 

pengamatan yang lebih panjang. 
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