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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan penting yang dihadapi oleh hampir semua 

perusahaan adalah bagaimana mendapatkan modal guna mendukung kegiatan operasionalnya. 

Pendanaan melalui penyertaan umumnya dilakukan dengan menjual saham perusahaan kepada 

masyarakat atau dikenal dengan istilah go publik. Terkait hal itu untuk menciptakan harga saham yang 

ideal perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi underpricing agar perusahaan yang akango publik 

terhindar dari kerugian karena underestimate atas nilai pasar sahamnya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji secara empiris bagaimana pengaruh dept to equity ratio, pengaruh return on assets, pengaruh 

skala perusahaan,  pengaruh umur perusahaan, secara parsial maupun simultan terhadap underpricing 

saham.  

Variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas yang terdiri dari dept to equity ratio, 

return on assets, skala perusahaan, umur perusahaan, sedangkan variabel terikatnya yakni 

underpricing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yang menggunakan data sekunder 

berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan spss. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang 

terdaftar di BEI tahun 2010-2016, sedangkan teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yakni 

teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2016, 

melakukan IPO, tidak pernah mengalami kerugian selama tahun 2010-2016. Data dianalisis dengan 

menggunakan analisis regresi nerganda dan diolah dengan menggunakan for windows spss versi 21. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial DER, ROA, skala perusahaan, 

umur perusahaan berpengaruh terhadap underpricing.Serta dept to equity ratio, return on assets, skala 

perusahaan, umur perusahaan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap underpricing. 

 

 

KATA KUNCI  :Dept to Equity Ratio, Return On Assets, Skala Perusahaan, Umur Perusahaan dan 

Underpricing. 
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I. LATAR BELAKANG 

Dalam rangka mengembang-

kan usaha, perusahaan melakukan  

berbagai cara dan diantaranya yakni 

melakukan ekspansi. Namun dalam 

pelaksanaan ekspansi ini diperlukan 

dana yang tidak sedikit. Oleh karena 

itu, perusahaan melakukan pena-

waran saham ke masyarakat umum, 

yang disebut Go Publik di pasar 

modal. Perusahaan penerbit saham 

disebut Emiten atau Investee, 

sedangkan pembeli saham disebut 

investor(Usman, 2013). 

Menurut Wahyusari (2013) 

Initial Publik Offeringatau biasa 

disebut IPO merupakan kegiatan 

yang dilakukan perusahaan dalam 

rangka penawaran saham. Penawaran 

saham untuk pertama kalinya hanya 

dilakukan dipasar perdana. Me-

kanisme go publik  telah diatur 

dalam SK Menteri Keuangan 

No.119/KMK.013/1991. Perusahaan 

yang ingin go publik harus secara 

resmi telah mendaftarkan diri ke 

Bapepam melalui penjamin emisi 

(underwriter) dan pernyataan 

tersebut harus sudah aktif. Sebelum 

perusahaan melakukan IPO, 

perusahaan harus menentukan harga 

saham perdana yang akan mereka 

jual ke publik.  

Harga saham ditentukan oleh 

emiten dan penjamin emisi yang 

telah sepakat mengenai harga saham 

yang akan ditawarkan pada saat 

penawaran perdana. Dengan 

informasi yang dimilikinya penjamin 

emisi memiliki kecenderungan mem-

berikan harga rendah untuk menarik 

minat investor dan mengurangi 

resiko yang ditanggungnya.Infor-

masi inilah yang disebut dengan 

asimetry informasi.Asimetry 

informasi ini yang biasanya memicu 

terjadinyaunderpriceing-                

(Wahyusari,2013). 

Underpricing terjadi disaat 

harga saham di pasar perdana lebih 

rendah dibanding harga saham di 

pasar sekunder.Fenomena 

underpricing umum terjadi di 

berbagai negara, Indonesia adalah 

salah satunya.Setiap tahun hampir 

semua perusahaan yang melakukan 

IPO di Indonesia mengalami 

underpricing.Nainggolan (2002: 81) 

dalam Amelia dan Saftiana (2007) 

fenomena underpricing ini 

merupakan gejala umum pada 

hampir setiap pasar modal, namun 

faktor yang menentukannya berbeda 

di setiap pasar modal.Hal ini 

tergantung pada karakteristik dan 

kondisi ekonomi tempat pada pasar 

modal tersebut berada. 

Pada April 2015, PT PP 

Properti berencana melepas 

sahamnya ke publik dengan 
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menargetkan harga Rp.180-Rp.320 

per saham. PP Properti akan 

menerbitkan jumlah saham sebanyak 

4,91 miliar lembar saham atau 

34,98% dari modal ditempatkan dan 

disetor penuh. Dengan demikian 

target dana yang diharapkan 

mencapai Rp.884,2 miliar-Rp.1,57 

triliun, namun diketahui PP properti 

hanya berhasil memperoleh 57,88% 

dana penawaran umum saham 

perdana sebesar Rp.908,78 miliar 

dari target awal Rp.1,57 triliun. 

Penurunan ekonomi dalam negeri 

diperkirakan membuat permintaan 

investor menjadi rendah. Galih 

Prahanto, Direktur Utama PT PP 

Properti mengatakan memang karena 

adanya perlambatan ekonomi dalam 

negeri, membuat perolehan dana 

tidak bisa maksimal seperti yang 

diharapkan(ccn,indonesia.20150511.

10:30) 

Dept to Equity Ratio (DER) 

merupakan rasio pengukuran 

kemampuan perusahaan dalam 

pemenuhan kebutuhan lancarnya 

seperti hutang. Penelitian Wulandari 

(2013) dan Azzahra (2011) yang 

diukur dengan perbandingan total 

modal dengan total aset dikali seratus 

persen merupakan variabel yang 

paling dominan mempengaruhi 

underpricing. Berbeda dengan 

penelitian Ekadjaja dan Wendi 

(2009) variabel DER tidak 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap underpricing. 

Return On Assets (ROA) 

merupakan rasio profitabilitas yang 

diukur dengan perbandingan 

pendapatan setelah pajak dengan 

total aset dikali seratus persen. 

Penelitian Wahyusari (2013) 

menunjukkan bahwa variabel ROA 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap underpricing.Adapun 

penelitian Saputra dan Wardoyo 

(2008) bahwa ROA berpengaruh 

signifikan terhadap terjadinya 

underpricing. 

Suatu perusahaan yang 

skala ekonomi yang lebih tinggi dan 

lebih besar dianggap mampu 

bertahan dalam waktu yang lama. 

Kebanyakan investor lebih memilih 

untuk menginvestasikan modalnya di 

perusahaan yang memiliki skala 

ekonomi yang lebih tinggi, karena 

investor mengganggap perusahaan 

tersebut bisa mengembalikan 

modalnya dan investor akan 

mendapat keuntungan yang tinggi. 

Penelitian Amelia dan Saftiana 

(2007) mengungkapkan bahwa 

variabel skala perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap 

underpricing.Dalam penelitian 
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Nasirwan (2002) variabel skala 

perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap return 15 hari sesudah IPO. 

Umur perusahaan me-

nunjukan berapa lama perusahaan itu 

telah berdiri.Perusahaan yang telah 

lama berdiri biasanya lebih diminati 

oleh calon investor karena dianggap 

telah mampu mempertahankan 

kinerja perusahaan yang abik 

sehingga masih bertahan sampai 

sekarang.Pada penelitian Amelia dan 

Saftiana (2007) menunjukan bahwa 

umur perusahaan tidak berpengaruh 

secara signifikan dan sebaliknya 

dalam penelitian Putra (2011) 

menyatakan bahwa umur perusahaan 

berpengaruh signifikan. 

Perbedaan hasil penelitian 

terdahulu menjadi alasan penulis 

untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat underpricing, 

diantaranya adalah DER, ROA, 

Skala perusahaan dan Umur 

perusahaan.Perbedaan dengan 

penelitian sebelumnya, penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan publik 

semua sektor industri yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama 

tahun 2010-2016. 

II. METODE 

Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2016 yang berjumlah 551 

perusahaan. Pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

dengan metode purposive sampling 

dan diperoleh sebanyak 62 

perusahaan. Penelitian ini me-

nggunakan data sekunder yang 

berupa laporan keuangan dan ICMD 

62 perusahaan yang melakukan IPO 

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2010-2016. 

Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel dependen adalah under-

pricing saham (Y).Underpricing 

adalah suatu keadaan dimana harga 

saham pada saat penawaran perdana 

lebih rendah dibandingkan ketika 

diperdagangkan di pasar 

sekunder.Underpricing dihitung 

menggunakan initial return dengan 

menghitung selisih antara harga 

penawaran umum perdana (offering 

Price)dengan harga jual saham 

dipasar sekunder pada penutupan 

hari pertama (closing Price). 

 

 

Variabel Independen 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel independen yaitu: 
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1) Debt To Equity Ratio (X1) 

DebtTo Equity Ratio 

menunjukkan total hutang terhadap 

total ekuitas.DebtTo Equity Ratio 

dalam penelitian ini merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk 

membayar hutang. Sehingga DebtTo 

Equity Ratio dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

2) Return On Assets (X2) 

Return On Assetsyang 

dimaksud dalam penelitian ini 

merupakan rasio yang digunakan 

untuk mengukur sampai seberapa 

besar efektifitas manajemen dalam 

mengelola aset yang dimiliki 

perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Return On Assets digunakan sebagai 

indikator yang menunjukkan 

kemampuan perusahaan meng-

hasilkan laba dari aktiva yang 

dipergunakan, sehingga Return On 

Assetsdirumuskan sebagai berikut: 

 

3) Skala Perusahaan(X3) 

Skala Perusahaan dapat 

dijadikan proxy tingkat ke-

tidakpastian saham.Perusahaan yang 

berskala besar cenderung lebih 

dikenal masyarakat sehingga 

informasi mengenai prospek 

perusahaan berskala besar lebih 

mudah diperoleh investor daripada 

perusahaan berskala kecil. Skala 

perusahaan dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

Skala Perusahaan = Ln (Total Aktiva) 

4) Umur perusahaan (X4) 

Umur perusahaan di-tentukan 

dari lama beridirinya suatu 

perusahaan.Umur perusahaan dapat 

menjadi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investor. 

Dalam penelitian ini umur pe-

rusahaan dihitung dari tahun berdiri 

sampai tahun listingatau pada tahun 

perusahaan tersebut melakukan IPO, 

sebagai berikut: 

Umur = Tahun Awal Listing – Tahun 

Berdiri 

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik terdiri dari 

normalitas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan 

autokolerasi. 

2. Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Analisis regresi adalah suatu 

teknik yang digunkan untuk 

membangun suatu persamaan 

yang menghubungkan antara 

variabel tidak bebas (Y) dengan 
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variabel bebas (X) dan 

sekaligus untuk menentukan 

nilai ramalan atas dugaannya. 

Menurut Ghozali 

(2013: 118), “regresi linier 

berganda yaitu menguji 

pengaruh dua atau lebih 

variabel independen terhadap 

astu variabel dependen. 

Analisis regresi linier berganda 

digunakan untuk memeriksa 

kuatnya hubungan antara 

varibel bebas dengan varibel 

terikat. Maka dalm penelitian 

ini regresinya sebagai berikut: 

 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +b4 X4+ e 

 

Keterangan: 

Y  = Underpricing 

a  = Konstanta 

b1,b2, b3,b4= Koefisien regresi 

X1 = Debt To Equity Ratio (DER) 

X2 = Return On Asset(ROA) 

X3 = Skala Perusahaan  

X4 = Umur Perusahaan 

e  = Error term atau Variable 

residual 

3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Statistik t (Parsial) 

Menurut Ghozali 

(2013: 98-99), “uji statistik t 

pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen 

secara individual dalam 

menerangkan variasi 

variabel dependen”. 

b. Uji Statistik F (Simultan) 

Menurut Ghozali 

(2013: 98), “uji statistik F 

digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen 

secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen”. 

c. Uji Koefisien Determinasi 

(R ) 

Menurut Ghozali 

(2011 : 97), koefisien 

determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam 

menerangkan variasi 

variabel dependen. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Hasil 

Rata-rata underpricing 

selama tahun penelitian memiliki 

nilai sebesar 0,515menunjukkan 

bahwa selama tahun 2010-2016 

perusahaan mengalami underpricing  

sebesar 51,5% per tahun. Rata-

rataDebt to EquityRatio selama tahun 

penelitian memiliki nilai sebesar 

10,20 atau 1,020% per tahun. Rata-

rata Return On Assetssebesar 1,42% 

menunjukkan selama tahun tersebut 

kemampuan perusahaan 

menghasilkan penghasilan atas 

seluruhjumlah kekayaannya tidak 
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lebih dari 5%. Rata-rata skala 

perusahaan selama tahun penelitian 

memiliki nilai sebesar 28,13 atau 

2,813% per tahun. Rata-rata umur 

perusahaan selama tahun penelitian 

memiliki nilai sebesar 18,3 atau 

1.83% per tahun selama tahun 2010-

2016. 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas memiliki 

tujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas 

memiliki distribusi normal atau  

tidak.Pengujian normalitas ini 

dapat dilakukan melalui analisis 

grafik dan analisis statistik. 

1) Analisis Grafik 

Menurut Ghozali 

(2011:163), “dasar 

pengambilan keputusan jika 

gambar grafik histogram kurva 

membentuk lonceng dan 

terbagi dua sama besar, selain 

itu titik puncak ada di titik 0 

maka dapat dikatakan model 

ini telah memenuhi asumsi 

normalitas.” 

Metode yang  lebih  

handal  adalah  dengan  melihat 

normal probability plot yang 

membandingkan distribusi 

kumulatif dari distribusi 

normal.Berikut hasil uji grafik 

histogram dan grafik normal 

probability plot dengan dasar 

pengambilan keputusan, jika 

data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukkan 

pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram 

Sumber:data skunder yang diolah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Uji Normalitas Grafik Normal 

Probability Plot 

Sumber:data skunder yang diolah 

 

Untuk uji normalitas 

dengan analisis grafik, 

berdasarkan gambar 4.1 dan 

4.2 diatas dapat dilihat bahwa 

data telah terdistribusi 

normal.Hal ini ditunjukkan 

oleh gambar di atas yang telah 

memenuhi dasar pengambilan 
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keputusan, bahwa data 

menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah 

garis diagonal menunjukkan 

pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Serta 

gambar grafik histogram kurva 

membentuk lonceng dan 

terbagi dua sama besar, selain 

itu titik puncak ada di titik 0 

maka dapat dikatakan model 

ini telah memenuhi asumsi 

normalitas. 

2) Analisis statistik 

Selain dengan cara 

analisis grafik, untuk 

mendeteksi normalitas data 

dapat dilakukan pula 

melalui analisis statistik 

yang salah satunya dapat 

dilihat melalui 

Kolmogorov‐Smirnov test 

(K‐S). Berikut hasil uji 

analisis statistik 

Kolmogorov‐Smirnov test 

(K‐ S) dengan 

menggunakan taraf 

signifikan sebesar 0,05 atau 

5%, ditunjukkan pada Tabel 

4.6 di bawah ini. 

 

 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardiz

ed Residual 

N 62 

Normal Parametersa,b 

Mean 0E-7 

Std. 

Deviation 
,70780551 

Most Extreme Differences 

Absolute ,128 

Positive ,113 

Negative -,128 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,005 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,264 

a. Test distribution is Normal. 

  b. Calculated from data. 

Sumber: data skunder yang diolah 

 

Hasil uji normalitas 

dengan menggunakan 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

menunjukkan bahwa data 

residual yang diolah adalah 

berdistribusi normal, hal ini 

dapat dilihat pada tabel 4.6 

yang menunjukkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,264 

angka ini lebih besar dari α = 

0,05 sehingga hasil ini 

menunjukkan data berdistribusi 

normal. 

b. Multikolinearitas 

Menurut Ghozali 

(2011:105), “multikoliniaritas  

memiliki tujuan untuk menguji 

apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas 

(independen).”Berikut hasil uji 

multikolinieritas dari analisis 

matrik korelasi antar variabel 

independen dan perhitungan 

nilai Tolerance dan VIF, 
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ditunjukkan pada tabel 4.7 di 

bawah ini. 

Tabel 4.7 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficients
a 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

DER ,977 1,023 

ROA ,968 1,033 

Skala_pers ,981 1,020 

Umur ,947 1,056 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber: data skunder 

yang diolah 

Uji asumsi klasik yang 

kedua adalah uji 

multikolinearitas.Pada model 

regresi yang baik seharusnya 

antar variabel independen tidak 

terjadi korelasi. Berdasarkan 

tabel 4.7 dapat dilihat bahwa 

variabel DER, ROA, skala 

perusahaan dan umur 

perusahaan memiliki nilai 

Tolerance sebesar 0,977; 

0,968; 0,981 dan 0,947 yang 

lebih besar dari 0,10 dan VIF 

sebesar 1,023; 1,033; 1,020; 

dan 1,056yang lebih kecil dari 

10 dengan demikian dalam 

model ini tidak ada masalah 

multikolinieritas. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokerelasi 

dilakukan untuk mengetahui 

apakah dalam model regresi 

linier ada korelasi antara 

kesalahan penggangu pada 

periode t dan dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Menurut Ghozali 

(2011:110),  “jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokerelasi. 

Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu 

sama lainnya.”Berikut ini hasil 

uji Durbin-Watson (DW test) 

yang nilainya akan 

dibandingkan dengan 

menggunakan nilai signifikansi 

5%, ditunjukkan pada tabel 4.8 

di bawah ini: 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b 

Model Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,73222 1,866 

a. Predictors: (Constant), Umur, Skala_pers, DER, 

ROA 

b. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber: data skunder yang 

diolah 

Uji asumsi klasik yang 

ketiga adalah uji autokorelasi. 

Menurut Ghozali (2011:111) 

dengan melihat Durbin Watson 

dengan ketentuan du <dw< 4-

du jika nilai dw terletak antara 

du dan 4 - du berarti bebas dari 

autokorelasi. Berdasarkan tabel 

di atas nilai DW hitung lebih 
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besar dari (du) = 1,729dan 

kurang dari 4 – 1,729(4-du) = 

2,271atau dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 yang menunjukkan 

du < d < 4 – du atau 

1,729<1,866< 2,271, sehingga 

model regresi tersebut sudah 

bebas dari masalah 

autokorelasi. 

d. Uji Heterokedatisitas 

Uji heterokedastisitas 

bertujuan untuk melihat apakah 

dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variabel dari 

residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Menurut 

Ghozali (2011:139), “jika 

variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisitas.”Hasil 

uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan grafik scatterplot 

ditunjukkan pada gambar 4.3 di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 

Grafik Scatterplot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data skunder yang diolah 

 

Uji asumsi klasik yang 

terakhir adalah uji heteros-

kedastisitas. Berdasarkan 

gambar 4.3 yang ditunjukkan 

oleh grafik scatterplot terlihat 

bahwa titik-titik menyebar 

secara acak serta tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka 0 

pada sumbu Y. Dan ini 

menunjukkan bahwa model 

regresi ini tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Perhitungan analisis regresi dapat 

dilihat pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier 

Berganda 

Coefficients
a 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,738 ,789  

DER ,155 ,071 ,237 

ROA ,274 ,097 ,309 

Skala_pers -,665 ,217 -,334 

Umur -,234 ,112 -,232 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber: data skunder yang diolah 
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Berdasarkan tabel 4.9 di 

atas, maka didapat persamaan 

regresi linier berganda sebagai 

berikut: 

 

 

Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Secara 

Parsial (Uji t) 

Berikut ini merupakan 

hasil pengujian secara parsial 

menggunakan uji t yang 

nilainya akan dibandingkan 

dengan signifikansi 0,05 atau 

5%. 

 

Tabel 4.10 

Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constan

t) 
2,738 ,789 

 3,47

2 
,001 

DER ,155 ,071 ,237 
2,17

0 
,034 

ROA ,274 ,097 ,309 
2,82

4 
,007 

Skala_pe

rs 
-,665 ,217 -,334 

-

3,06

8 

,003 

Umur -,234 ,112 -,232 

-

2,09

2 

,041 

a. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber: data skunder yang diolah 

b. Pengujian Hipotesis Secara 

Simultan (Uji F) 

Menurut Ghozali 

(2011:98), mengemukakan uji F 

(uji simultan) sebagai berikut 

uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas 

yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel 

dependen (terikat). Dengan 

ketentuan dari penerimaan / 

penolakan hipotesis adalah 

membandingkan dengan taraf 

signifikansi yang telah 

ditetapkan pada penelitian ini 

yaitu sebesar 5% atau 0,05. 

Hasil dari pengujian statistik 

secara simultan dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut ini : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji Simultan (Uji F) 

ANOVA
a 

Model Sum of 

Square

s 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regressio

n 
15,577 4 3,894 

7,26

3 

,00

0b 

Residual 30,560 57 ,536   

Total 46,137 61    

a. Dependent Variable: Underpricing 

b. Predictors: (Constant), Umur, Skala_pers, DER, 

ROA 

Sumber: data skunder yang 

diolah 

c. Koefisien Determinasi 

Hasil koefisien 

determinasi dari kelima variabel 

independen, yaitu DER, ROA, 

skala perusahaan dan umur 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

Y = 2,738 + 0,155 DER + 0,274 ROA – 0,665 skala pers – 0,234 umur + 

e 
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Tabel 4.13 

Koefisien Determinasi 

 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

1 ,581a ,338 ,291 

a. Predictors: (Constant), Umur, Skala_pers, DER, 

ROA 

b. Dependent Variable: Underpricing 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Besarnya pengaruh DER, ROA, 

skala perusahaan dan umur 

perusahaan terhadap 

Underpricingdapat diketahui dari 

nilai koefisien determinasi simultan. 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 

4.13 diperoleh nilai Adjusted R
2 

sebesar 0,291. Dengan demikian 

menunjukkan bahwa DER, ROA, 

skala perusahaan dan umur 

perusahaan mampu menjelaskan 

Underpricingsebesar 29,1% dan 

sisanya yaitu 70,9% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dikaji dalam 

penelitian ini. 

Pembahasan 

1. Pengaruh Debt to Equity Ratio 

Terhadap Underpricing   

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Debt to Equity Ratio 

berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing .Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adhiati(2014)  

yang mendapatkan hasil bahwa 

debt to equity ratio memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap Underpricing. DER 

yang tinggi mempunyai dampak 

buruk dalam pencitraan 

perusahaan.Hal ini terjadi karena 

secara teoritis DER yang tinggi 

menggambarkan risiko 

perusahaan yang besar dan 

berdampak pada ketidakpastian 

di masa mendatang.Tingginya 

DER juga mengurangi minat 

investor untuk menanamkan 

sahamnya pada 

perusahaan.Sehingga para 

investor dalam melakukan 

keputusan investasi akan 

mempertimbangkan nilai DER 

yang tinggi, karena tingkat 

ketidakpastian semakin tinggi 

menyebabkan tingkat 

underpricing cenderung ikut 

meninggi.  

2. Pengaruh Return On Assets 

Terhadap Underpricing  

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Return On Assets 

berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing.Menurut Hanafi 

dan Halim (2009: 159), rasio ini 

dapat diproyeksikan ke masa 
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depan untuk melihat 

kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba pada masa-

masa mendatang.Nilai ROA 

yang semakin tinggi akan 

menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba di 

masa yang akan datang dan laba 

merupakan informasi penting 

bagi investor sebagai 

pertimbangan dalam me-

nanamkan modalnya. Laba 

merupakan informasi penting 

bagi investor sebagai per-

timbangan dalam menanamkan 

modalnya. Hal ini berarti dapat 

mempengaruhi investor untuk 

berinvestasi pada perusahan 

yang baru go public, yang 

berimbas pada 

underpricing.Hasil ini sesuai 

dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyusari 

(2013) yang menemukan 

bahawa return on assets 

berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing. 

3. Pengaruh Skala Perusahaan 

Terhadap Underpricing  

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Skala Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing .Menurut Asnawi 

(2005:274), bahwa ukuran 

perusahaan merupakan variabel 

kontrol yang dipertimbangkan 

dalam banyak penelitian 

keuangan.Setiap skala kenaikan 

menyebabkan menurunnya un-

derpricing perusahaan.Peru-

sahaan yang berskala besar 

cenderung lebih dikenal 

masyarakat sehingga informasi 

mengenai prospek perusahaan 

berskala besar lebih mudah 

diperoleh investor daripada 

perusahaan berskala kecil. 

Investor lebih memilih untuk 

menginvestasikan modalnya di 

perusahaan yang memiliki skala 

ekonomi ynag lebih tinggi, 

karena investor mengganggap 

perusahaan tersebut bisa 

mengembalikan modalnya dan 

investor akan mendapatkan 

keuntungan yang tinggi pula. 

4. Pengaruh Umur Perusahaan 

Terhadap Underpricing  

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Umur Perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap 

Underpricing.Setiap kenaikan 

variabel umur perusahaan me-

nyebabkan menurunnya variabel 
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underpricing, karena lama 

perusahaan berdiri biasanya 

mempengaruhi minat investor 

untuk menanamkan 

modalnya.Karena perusahan 

yang lama berdiri dianggap 

mampu bertahan lama.Menurut 

Wahyusari (2013), umur pe-

rusahaan dihitung dengan 

mengurangkan antara tahun 

listing  dengan tahun berdiri. 

Umur perusahaan dapat 

mempengaruhi investor dalam 

menanamkan 

modalnya.Perusahaan yang 

sudah lama berdiri dipandang 

dapat mempertahankan 

perusahaanya dibanding 

perusahaan yang baru berdiri. 

Hal tersebut dapat berpengaruh 

terhadap penawaran saham 

perdana suatu perusahaan. 

5. Pengaruh Debt to Equity Ratio, 

Return On Assets, skala 

perusahaan, dan umur pe-

rusahaan terhadap Underpricing  

Hasil dari pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan, 

menunjukkan bahwa secara 

simultan Debt to Equity Ratio, 

Return On Assets, skala 

perusahaan, dan umur pe-

rusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing . Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Wahyusari 

(2013) yangmenyebutkan bahwa 

secara simultanDebt to Equity 

Ratio, Return On Assets, skala 

perusahaan, dan umur 

perusahaan berpengaruh 

signifikanterhadap 

Underpricing. 

Simpulan  

Berdasarkan hasil pengujian 

hipotesis yang telah dilakukan untuk 

mengetahui pengaruhDebt to Equity 

Ratio (X1), Return On Assets (X2), 

skala perusahaan (X3), dan umur 

perusahaan (X4) terhadap 

Underpricing pada perusahaan 

manufaktur  dan jasa yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia periode 

2010-2016, maka dapat disimpulkan 

hal-hal berikut ini: 

1. Debt to Equity Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing 

pada perusahaan manufaktur  dan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2016.  

2. Return On Assets berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing 

pada perusahaan manufaktur  dan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2016.  

3. Skala perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Underpricing 
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pada perusahaan manufaktur  

danjasa yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2010-2016.  

4. Umur perusahaan berpengaruh 

signifikanterhadap Underpricing 

pada perusahaan manufaktur  dan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2016.  

5. Berdasarkan hasil pengujian secara 

simultan menunjukkan Debt to 

Equity Ratio, Return On Assets, 

skala perusahaan, dan umur 

perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap Underpricing pada 

perusahaan manufaktur  dan jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2016.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

nilai Adjusted R
2 

sebesar 0,291. 

Dengan demikian menunjukkan 

bahwa Debt to Equity Ratio, Return 

On Assets, skala perusahaan, dan 

umur perusahaan mampu 

menjelaskan Underpricing sebesar 

29,1% dan sisanya yaitu 70,9% 

dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dikaji dalam penelitian ini. 
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