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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

UNDERPRICING SAAT INITIAL PUBLIC OFFERING PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

TAHUN 2010-2014 

 

 

ABSTRAK 

 

Underpricing adalah fenomena dimana harga saham saat penawaran 

perdana lebih rendah dibandingkan dengan harga saham yang diperdagangkan di 

pasar sekunder. Perusahaan yang melakukan penawaran perdana menghindari 

terjadinya underpricing, karena perusahaan tidak mendapatkan dana yang 

maksimal dari penjualan saham perdananya. Sehingga penelitian ini bertujuan 

untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat Underpricing periode 

2010 - 2014.  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan 

yang melakukan  Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2010 – 2014. Sampel penelitian ditentukan dengan metode purposive sampling. 

Sampel yang digunakan adalah 72 perusahaan. Dengan outliers sebanyak 6 

perusahaan maka sampel menjadi 66 perusahaan. Pengujian hipotesis 

menggunakan analisis regresi berganda.  

Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Reputasi Penjamin 

Emisi tidak berpengaruh pada underpricing; (2) Reputasi Auditor memiliki 

pengaruh signifikan terhadap underpricing; (3) Return On Equity (ROE) tidak 

berpengaruh pada underpricing; dan (4) Leverage memiliki berpengaruh 

signifikan pada underpricing. Hal ini berarti tinggi rendahnya variabel Reputasi 

Auditor dan Leverage dapat mempengaruhi tingkat underpricing. 

 

Kata kunci: Underpricing, Reputasi Penjamin Emisi, Reputasi Auditor, Return On 

Equity (ROE), Leverage 

 

 

ABSTRACT 

 

Underpricing is a phenomenom which the current share price the Initial 

Public Offering lower than the price of shares traded on the secondary market. 

Companies that do Initial Public Offering avoid underpricing, because companies 

do not get maximum funds from the sale of shares premiere. This study aims to 

examine the factors - factors that affect the level of Underpricing period 2010-

2014. 

The population used in this study are all companies that conduct an Initial 

Public Offering on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2010 - 2014. The 

research sample was determined by purposive sampling method. The samples 

used were 72 companies. Hypothesis testing using multiple regression analysis. 

The model results of this study show that (1) Reputation Underwriter has 

no effect on underpricing; (2) The auditor’s reputation has a significant effect on 



 2   
 

underpricing; (3) Return On Equity (ROE) has no effect on underpricing; (4) 

Leverage has a significant effect on underpricing. This means that the level 

variables Auditor Reputation and Leverage can effect the level of underpricing. 

 

 

Keywords: Underpricing, Underwriter Reputation, Auditor Reputation, Return On 

Equity (ROE), Leverage 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Penetapan harga saham perdana pada saat Initial Public Offering atau 

IPO sangat sulit, karena tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi 

untuk dipakai sebagai penetapan. Transaksi penawaran umum saham perdana 

dikenal dengan istilah IPO (Initial Public Offering) untuk pertama kalinya terjadi 

di pasar perdana (Primary Market) kemudian saham dapat diperjualbelikan di 

bursa efek, yang disebut dengan pasar sekunder (Secondary Market). Di dalam 

kegiatan IPO terdapat masalah penentuan harga pasar perdana. Di satu sisi 

perusahaan yang melakukan IPO ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal 

dan di satu sisi lain underwriter sebagai penjamin dalam pelaksanaan IPO tidak 

ingin menanggung kerugian akibat tidak terjualnya saham yang ditawarkan. 

Apabila dalam penentuan harga saham pada saat IPO lebih rendah dibandingkan 

dengan harga penutupan pada hari pertama yang terjadi di  pasar sekunder, maka 

akan terjadi fenomena yang disebut underpricing. 

Penjamin emisi merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan 

keberhasilan go public di pasar perdana, karena penjamin emisi harus 

menyakinkan para investor mengenai keuntungan dari pembelian saham. 

Penjamin emisi yang belum berpengalaman akan menghindari resiko tersebut dan 

membuat saham dengan harga yang rendah. Investor maupun kreditor 

memerlukan laporan keuangan yang sudah teraudit sebagai sumber informasi. 

Menurut Carpenter dan Strawser dalam Djashan dan Pradipta (2012) menyatakan 

bahwa dengan menyewa auditor yang mempunyai reputasi tinggi, akan 

memberikan harga penawaran paling tinggi. Bila harga penawaran tinggi maka 

tingkat underpricing emiten akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena 
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laporan keuangan yang diaudit oleh auditor yang mempunyai reputasi yang tinggi 

lebih dapat meyakinkan investor untuk berinvestasi.  

Perusahaan dibentuk dengan modal saham dari pemilik perusahaan, 

tingkat timbal hasil bagi pemodal saham atas investasinya dapat dihitung dengan 

rasio return on equity (ROE) yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Semakin 

tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, maka semakin banyak 

permintaan saham tersebut. Permintaan yang tinggi mengakibatkan penawaran 

harga saham di pasar sekunder menjadi naik. Leverage timbul karena perusahaan 

dalam operasinya menggunakan aktiva dan sumber dana yang menimbulkan 

beban tetap, yang berupa biaya penyusutan dari aktiva tetap, dan biaya bunga dari 

hutang. Berdasarkan pengertian tersebut maka beban tetap yang ditanggung oleh 

perusahaan tergantung jenis sumber dana dan aset yang digunakan. 

Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: menganalisis pengaruh reputasi underwriter, reputasi auditor, 

return on equity (ROE), dan leverage terhadap underpricing. 

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Purbarangga dan Yuyetta (2013) permasalahan yang timbul 

pada agency theory adalah informasi yang tidak lengkap, yaitu ketika tidak semua 

keadaan diketahui oleh kedua belah pihak. Akibatnya konsekuensi tertentu tidak 

dipertimbangkan oleh masing-masing pihak. Teori keagenan menekankan adanya 

pemisahan fungsi kepemilikan (prinsipal) dengan fungsi manajemen/agen. 

Pemisahan fungsi tersebut dapat menimbulkan munculnya konflik antara prinsipal 

dan agen yang disebut agency problem. Konflik muncul karena manajer dapat 

mengejar kepentingan mereka sendiri dan mengorbankan kepentingan prinsipal. 

Menurut Jensen dan Meckling dalam Lase dan Sutaryo (2014) hubungan 

keagenan merupakan kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan 

orang lain (agen) untuk melakukan beberapa pelayanan atas nama prinsipal yang 
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melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada 

agen. 

2. Teori Signalling 

Menurut Risqi dan Harto (2013) signalling teori menjelaskan bahwa 

sinyal bagi investor dalam keputusan berinvestasi dapat berupa informasi bersifat 

financial maupun non-financial yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut 

lebih baik dari pada perusahaan lain. Issuer dan underwriter dengan sengaja akan 

memberikan sinyal underpricing beserta sinyal yang lain (return on equity, 

financial leverage, reputasi underwriter, reputasi KAP) guna menunjukkan 

kualitas perusahaan pada saat IPO. Allen dan Faulhaber, Grinbaltt, Hwang dan 

Welch dalam Manurung (2012) menyatakan bahwa underpricing merupakan 

sebuah signal kepada investor bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan 

yang bagus dan perusahaan yang jelek tidak memberikan underpricing. 

3. Teori Asimetri Informasi (Asymetric Information Theory) 

Underwriter akan memanfaatkan informasi yang dimilikinya untuk 

membuat kesepakatan harga IPO yang optimal bagi dirinya, dengan maksud untuk 

memperkecil risiko dalam keharusan membeli saham yang tidak laku terjual. 

Emiten akan menerima harga yang murah bagi penawaran sahamnya karena 

kurangnya informasi yang dimiliki. Perbedaan harga di kedua pasar tersebut 

mestinya dapat dihindarkan apabilapenentu harga di kedua pasar memiliki 

informasi yang sama (Safitri, 2013). Selanjutnya, Rock dalam Manurung (2012) 

membagi investor menjadi dua kelompok dalam teori ini yaitu investor yang 

memiliki informasi dan investor yang tidak memiliki informasi. Informed 

investor, yang mempunyai informasi sempurna tentang realisasi nilai dari 

penawaran saham baru. Uninformed investor, yang mempunyai harapan sama atas 

ketidakpastian nilai saham. Sebagian investor adalah uninformed investor, 

mempunyai informasi yang terbatas tentang prospek perusahaan baru 

dibandingkan issuer dan investment banker selaku penjamin emisi. 
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4. Pengaruh Reputasi Penjamin (Underwiter) Terhadap Underpricing 

Menurut pasal 1 angka 17 UU no 8 tahun 1995 tentang pasar modal 

underwriter adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan 

penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk 

membeli sisa efek yang tidak terjual. Menurut penelitian Ratnasari dan 

Hudiwinarsih (2013) Underwriter yang bereputasi baik akan dapat mengorganisir 

IPO secara profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

investor karena lebih mengetahui kondisi pasar dan lebih berpengalaman dalam 

membantu emiten dalam proses penawaran saham perdana, oleh karena itu 

underwriter yang bereputasi baik tidak mematok harga yang rendah pada saham 

IPO dan kemungkinan besar berhasil dalam IPO sehingga dapat memperkecil 

underpricing. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

H1 : Reputasi penjamin (underwriter) berpengaruh terhadap underpricing. 

5. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Underpricing 

Menurut penelitian Holland dan Horton (1993) dalam Kristiantari (2013), 

Reputasi auditor berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan ketika suatu 

perusahaan go public. Auditor yang bereputasi tinggi dapat digunakan sebagai 

tanda atau petunjuk terhadap kualitas perusahaan emiten. Emiten yang memilih 

untuk menggunakan auditor yang berkualitas akan dinilai positif oleh investor 

yaitu emiten mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai prospeknya 

di masa mendatang. Hal ini berarti penggunaan auditor yang memiliki reputasi 

tinggi akan mengurangi ketidakpastian pada masa mendatang. Ketidakpastian 

yang rendah berasosiasi dengan tingkat underpricing yang rendah. Sehingga 

hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

H2 : Reputasi auditor berpengaruh terhadap underpricing. 

6. Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Underpricing 

Return on Equity (ROE) menurut Brigham (2001) dalam Purbarangga 

dan Yuyetta (2013), dapat digunakan sebagai indikator margin laba perusahaan 

dan efisiensi penggunaan aktiva. Investor dapat menggunakan nilai ROE untuk 
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menilai prospek perusahaan dan membuat keputusan investasi, return onequity 

(ROE) menggambarkan besarnya perolehan atas modal yang ditanamkan atau 

kemampuan modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi pemegang 

saham. Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H3 : Return On Equity  berpengaruh terhadap underpricing. 

7. Pengaruh Leverage Terhadap Underpricing 

Dapat disimpulkan bahwa leverage tinggi menggambarkan risiko 

perusahaan yang tinggi pula sehingga investor dalam melakukan keputusan 

investasi akan menghindarkan penilaian harga saham perdana yang terlalu tinggi 

yang menyebabkan underpricing.Sehingga hipotesisnya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

H4 : Leverage berpengaruh terhadap underpricing. 

C. METODE PENELITIAN 

1. Pemilihan Sampel dan Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang melakukan Initial Public 

Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010 – 2014. Semua 

perusahaan yang terdapat dalam BEI dijadikan sampel karena disetiap tahunnya 

hanya terdapat beberapa perusahaan yang melakukan Initial Public Offering. 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling yaitu 

teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Kriteria yang 

digunakan untuk  memiliki sampel adalah sebagai berikut : (1) Perusahaan go 

public yang melakukan  IPO pada periode 2010-2014; (2) Tersedia data laporan 

keuangan atau Annual Report di IDX; (3) Menyediakan laporan keuangan dalam 

bentuk mata uang rupiah; (4) Terdapat tanggal Listing di BEI dan terdapat harga 

penawaran perdana tersedia; (5) Terdapat data harga penutupan (closing price) 

tersedia dalam ICMD dan annual report dari IDX; (6) Perusahaan tidak 

mengalami overpricing. 
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2. Variabel Dependen 

a. Underpricing (UND) 

Underpricing adalah fenomena dimana harga saham pada pasar perdana 

lebih rendah daripada harga saham di pasar sekunder. Menurut Putra dan 

Damayanthi (2013) variabel dependen diukur dengan menggunakan 

perbedaan harga penutupan saham pada pasar sekunder yang terdapat dalam 

ICMD (Indonesia Capital Market Director) dengan  harga saham pada pasar 

perdana yang terdapat dalam annual report perusahaan dibagi dengan harga 

saham pasar perdana. 

3. Variabel Independen 

a. Reputasi Underwriter (UDWR) 

Underwriter yang bereputasi baik akan dapat mengorganisir IPO secara 

profesional dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada investor 

karena lebih mengetahui kondisi pasar dan lebih berpengalaman dalam 

membantu emiten dalam proses penawaran saham perdana, oleh karena itu 

underwriter yang bereputasi baik tidak mematok harga yang rendah pada 

saham IPO dan kemungkinan besar berhasil dalam IPO sehingga dapat 

memperkecil underpricing (Ratnasari dan Hudiwinarsih,2013). Variabel ini 

diukur dengan variabel dummy yaitu dengan memberi nilai 1 untuk penjamin 

emisi yang masuk top 10 dalam 50 Most Active IDX Members in Total 

Trading Volume tahun 2015 dan nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak 

masuk top 10. 

b. Reputasi Auditor (AUD) 

Menurut Purbarangga dan Yuyetta (2013) auditor yang mempunyai 

reputasi yang baik dapat dijadikan indikator tentang kualitas perusahaan. 

Variabel ini menggunakan variabel dummy, dimana nilai 1 diberikan kepada 

perusahaan yang menggunakan jasa auditor yang memiliki reputasi baik (The 

Big Four), dan nilai 0 untuk perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor 

dalam kategori The Big Four. 
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c. Return On Equity (ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (tingkat 

pengembalian modal). Return On Equity ini diukur dengan membandingkan 

antara laba bersih sebelum pajak dengan modal saham (Ratnasari dan 

Hudiwinarsih, 2013). ROE dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Return On Equity (ROE) : 
𝐿𝑎𝑏𝑎  𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖 ℎ  𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚  𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙  𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

d. Leverage (L) 

Variabel ini diukur dengan DER (Debt to Equity Ratio). Debt to Equity 

adalah salah satu rasio leverage yang membandingkan total liabilitas dan 

ekuitas (Isfaatun dan Hatta, 2010). Persamaan Debt to Equity dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

Debt to Equity = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Dalam penelitian ini, uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis persamaan regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui pengaruh dari reputasi underwriter, reputasi auditor, return on 

equity (roe), dan leverage terhadap underpricing. Analisis regresi linier 

berganda dihasilkan dengan cara memasukkan input data variabel ke fungsi 

regresi. Berikut merupakan persamaan regresi yang digunakan penelitian ini: 

UND  = α + β1 UDWR + β2 AUD + β3 ROE + β4 L + ε 

Keterangan : 

α : Konstanta 

β1- β4 : Koefisien regresi 

ε : Residual 

UND  : Underpricing saat IPO 

UDWR: Reputasi penjamin emisi (Underwriter) 

AUD : Reputasi auditor 

ROE : Return On Equity 

L : Leverage 
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D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Hasil analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Rangkuman Hail Regresi Linier Berganda 

Variabel Koefisien Thitung Sig Kesimpulan 

Konstanta -0,258 -3,256 0,002  

Reputasi 

Underwriter 

0,048 0,499 0,620 Tidak 

Berpengaruh 

Reputasi 

Auditor 

0,290 2,377 0,021 Berpengaruh 

Return On 

Equity 

-0,008 -1,741 0,087 Tidak 

Berpengaruh 

Financial 

Leverage 

-0,078 -3,197 0,002 Berpengaruh 

R 0,462 F 4,142  

𝑅2 0,214 Sig. 0,005  

Adj. 𝑅2 0,162    

Std. Error of the 

Estimate 

0, 38610    

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS, 2016 

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

UND = -0,285 + 0,048 UDWR + 0,290 AUD – 0,008 ROE – 0,078 L + ε. 

Hasil regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 4,142 dengan probabilitas 

0,005 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa reputasi underwriter, 

reputasi auditor, ROE dan leverage secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

terhadap variabel Underpricing. Nilai adjusted R square sebesar 0,162 yang 

berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen hanya sebesar 16,2%. Hal ini berarti bahwa variabel dependen yaitu 

underpricing dipengaruhi variabel reputasi underwriter, reputasi auditor, ROE 

dan DER sebesar 16,2%. Sedangkan sisanya 83,8% dijelaskan oleh variabel 

lainnya yang tidak masuk dalam model regresi. 

 

1. Pengaruh Reputasi Underwriter Terhadap Underpricing 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai sig sebesar 0,620 

lebih besar 0,05 maka H1 ditolak. Dengan demikian variabel reputasi underwriter 



 10   
 

tidak berpengaruh terhadap pengungkapan variabel underpricing. Tidak 

berpengaruhnya reputasi underwriter terhadap underpricing disebabkan karena 

penggunaan underwriter yang bereputasi baik oleh emiten tidak memberikan 

sinyal bagi investor untuk memperkirakan nilai yang pantas (sesungguhnya) bagi 

perusahaan IPO. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini (2013), 

Wahyusari (2013), Rosyidah (2014), Setyowati dan Linazah (2015) yang 

membuktikan bahwa reputasi underwriter tidak mempengaruhi underpricing.  

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Risal 

(2014), Mahmud dan Hapsari (2014), Indriani (2014), Apriliani (2015) 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan reputasi underwriter 

terhadap tingkat underpricing saham. 

2. Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Underpricing 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai sig sebesar 0,021 

lebih kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Dengan demikian variabel reputasi 

auditor berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan variabel underpricing. 

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa perusahaan IPOyang menggunakan 

auditor bereputasi tinggi maka akan menyebabkan tingkat underpricing yang 

tinggi. Semakin tinggi reputasi auditor yang digunakan oleh emiten,maka semakin 

bagus karena akan menghasilkan tingkat underpricing yang tinggi. Auditor adalah 

pihak yang menilai layak tidaknya suatu laporan keuangan yang diterbitkan oleh 

perusahaan. Auditor memiliki peranan yang penting dalam membuat publik yakin 

bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material. Perusahaan 

dengan auditor bereputasi baik belum tentu dapat membuat publik merasa yakin 

atas kebenaran laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi akuntansi yang 

dibutuhkan publik untuk menilai perusahaan dinilai kurang dapat dipercaya, maka 

tingkat underpricing tidak dapat diminimalisir. 

Hasil ini konsisten dengan Aini (2013), Safitri (2013) dan Lestari, et al 

(2015) membuktikan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara reputasi 

auditor dengan underpricing. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 
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Kristiantari (2013), Purbarangga dan Yuyetta (2013), dan Risal (2014) yang 

membuktikan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap underpricing. 

3. Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Underpricing 

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan nilai sig sebesar 0,087  

lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak. Sehingga variabel Return On Equity 

(ROE) tidak berpengaruh terhadap variabel underpricing. Tidak berpengaruhnya 

ROE terhadap underpricing disebabkan karena investor menduga bahwa emiten 

melakukan kebijakan earnings management yang ditujukan untuk memberikan 

sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya, hal ini didukung 

oleh alasan hasil penelitian Ardiansyah (2004) dalam Aini (2013). Emiten yang 

terindikasi melakukan kebijakan earnings management dilakukan sebagai upaya 

untuk memberikan informasi kinerja yang “lebih baik” agar pasar merespon 

kebijakan IPO secara positif Amin (2007) dalam Aini (2013). Menurut 

Purbarangga dan Yuyetta (2013) Return on equity (ROE) tidak berpengaruh 

terhadap underpricing karena investor tidak hanya memperhatikan return on 

equity (ROE) perusahaan yang go public, tetapi juga memperhatikan return on 

equity (ROE) perusahaan lain dalam industri sejenis.  

Hasil ini konsisten dengan Risqi dan Harto (2013), Purbarangga dan 

Yuyetta (2013), Aini (2013), dan Apriliani (2015). Bertentangan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Isfatun dan Hatta (2013), Ratnasari dan 

Hudiwinarsih (2013), dan Mahmud dan Hapsari (2014). 

4. Pengaruh Leverage Terhadap Underpricing 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan nilai sig sebesar 0,002 

lebih kecil dari 0,05 maka H4 diterima. Sehingga variabel Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap variabel underpricing. DER yang tinggi mempunyai dampak 

buruk dalam pencitraan perusahaan. Hal ini terjadi karena secara teoritis DER 

yang tinggi menggambarkan resiko perusahaan yang besar yang berdampak pada 

ketidakpastian di masa mendatang. Tingginya DER juga mengurangi minat 

investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan. DER yang tinggi 

menunjukkan resiko kegagalan finansial atau kegagalan pembayaran utang 

terhadap kreditor yang semakin tinggi. Perusahaan dengan nilai DER yang tinggi 
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cenderung menggunakan hasil IPO untuk membayar utang pada kreditur daripada 

untuk melakukan perluasan usaha dalam rangka mengembangkan perusahaannya. 

Para investor dalam melakukan keputusan investasi akan mempertimbangkan nilai 

DER yang tinggi, oleh karenanya tingkat ketidakpastian semakin tinggi sehingga 

tingkat underpricing cenderung ikut meninggi. 

Hasil ini konsisten dengan Wahyusari (2013), Indrianidan Marlia (2014), 

Linazah dan Setyowati (2015). Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Aini (2013), Mahmud dan Hapsari (2014),  Risal (2014). 

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian seluruh hipotesis, maka secara keseluruhan 

penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa: (1) Reputasi underwriter 

tidak berpengaruh terhadap underpricing berarti H1 ditolak. (2) Reputasi 

auditor berpengaruh  signifikan terhadap underpricing berarti H2 diterima. (3) 

Return On Equity (ROE) tidak berpengaruh terhadap underpricing berarti H3 

ditolak. (4) Leverage berpengaruh signifikan terhadap underpricing berarti H4 

diterima. 

2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan, yaitu: (1) 

Penelitian ini mendasarkan lima periode yaitu 2010 – 2014. Hasilnya mungkin 

berbeda untuk periode pengamatan yang lebih panjang, (2) Penelitian ini hanya 

mendasarkan pada empat 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 

2010 – 2014, sehingga penelitian ini tidak dapat mengontrol pengaruh jenis 

perusahaan. 

 

3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 

dilakukan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: (1) Penelitian 
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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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