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ABSTRAKSI 
 
 
 

 
Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 

melakukan go public, karena dana yang diperoleh dari go public tidak maksimum. 
Sebaliknya bila terjadi overpricing, maka investor akan merugi, karena mereka 
tidak menerima initial return. Initial return (IR) adalah keuntungan yang 
diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang dibeli di pasar 
perdana (saat IPO) dengan harga jual saham bersangkutan di hari pertama pasar 
sekunder. Para pemilik perusahaan menginginkan agar dapat meminimalisir 
underpricing, karena terjadinya underpricing akan menyebabkan transfer 
kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada para investor (Beatty, 1989) dalam 
Daljono; (2000). Penelitian ini bertujuan untuk menguji “Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Initial Return ”. Obyek penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
yang melakukan IPO tahun 1999-2003. Data yang di ambil merupakan data 
sekunder, yang bersumber pada Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 
Data mengenai harga penawaran saham (offering price), nama auditor, 
underwriter, umur perusahaan, jumlah kepemilikan saham yang ditawarkan ke 
publik, dan rasio-rasio keuangan diperoleh dari prospektus yang dimuat di harian 
Kompas dan Republika, maupun dari prospektur lengkap pada penutupan hari 
pertama, diperoleh dari Bussiness News. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini dibatasi hanya perusahaan yang melakukan IPO mulai tahun 1999 sampai 
dengan tahun 2003 dan memiliki rasio-rasio keuangan lengkap yang diperlukan 
dalam analis penelitian ini. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini 
digunakan model regresi berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa (1) 
pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji sebesar 0,113 > 
5 % menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak terbukti signifikan mempengaruhi 
initial return. (2) Hasil pengujian hipotesis dua menunjukkan bahwa nilai 
signifikasi uji sebesar 0,116 > 5 % menunjukkan bahwa reputasi underwriter tidak 
terbukti signifikan mempengaruhi initial return. (3) Hasil pengujian hipotesis tiga 
didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,113 > 5% yang mengindikasikan bahwa 
hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap initial return. (4) Hasil pengujian hipotesis Empat 
didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,361 > 5% yang mengindikasikan bahwa 
hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persentase saham yang 
ditawarkan tidak mempengaruhi initial return. (5)  Hasil pengujian hipotesis lima 
didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,029 > 5% yang mengindikasikan bahwa 
hipotesis diterima. (6) Hasil pengujian hipotesis enam didapatkan nilai signifikasi 
uji sebesar 0,2125 > 5% yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa financial leverage tidak mempengaruhi initial return. 
(7) Hasil pengujian hipotesis tujuh didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,351 > 
5% yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa solvability ratio tidak mempengaruhi initial return. Hasil pengujian 
simultan menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji bernilai 0.380 > 5% yang 
mengindikasikan bahwa reputasi auditor, reputasi underwriter,umur perusahaan, 
persentase shaam yang ditawarkan, profitabilitas,  financial leverage dan 
solvability ratio secara bersama-sama tidak mempengaruhi initial retrun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.   Latar Belakang 

Pada saat perusahaan go public di Indonesia (untuk pertama kali menjual 

sahamnya), terdapat kecenderungan terjadinya underpricing (Hanafi dan Husnan, 

1991), dalam Daljono (2000: 556). Di beberapa negara berkembang di Amerika 

Latin gejala adanya underpricing dalam jangka pendek juga terjadi, tetapi dalam 

jangka panjang kondisi sebaliknya (overpricing) yang terjadi (Aggarwal et al., 

1993).  

Dalam proses go public, sebelum saham diperdagangkan  di pasar 

sekunder (bursa efek), terlebih dahulu saham perusahaan yang akan go public 

dijual di pasar perdana (IPO). Pada saat perusahaan melakukan IPO, tidak ada 

harga pasar saham sampai dimulainya penjualan di pasar sekunder. Pada saat 

tersebut pada umumnya investor memiliki informasi terbatas seperti yang 

diungkapkan dalam prospektus yang memuat rincian informasi serta fakta 

material mengenai penawaran umum emiten baik berupa informasi keuangan 

maupun non-keuangan. Informasi yang diungkapkan dalam prospektus akan 

membantu investor untuk membuat keputusan yang rasional mengenai risiko dan 

nilai saham sesungguhnya yang ditawarkan emiten (Kim et al, 1995 dalam 

Ardiansyah: 2004: 126).  

Harga saham yang dijual di pasar perdana (saat IPO) telah ditentukan 

terlebih dahulu atas kesepakatan antara emiten dengan underwriter, sedangkan 



harga di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme pasar (penawaran dan 

permintaan). Dalam dua mekanisme penentuan harga tersebut, sering terjadi 

perbedaan harga terhadap harga saham yang sama antara di pasar perdana dan di 

pasar sekunder. Apabila penentuan harga saham saat IPO secara signifikan lebih 

rendah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar sekunder di hari pertama, 

maka terjadi apa yang disebut dengan underpricing, (Daljono: 2000: 557). 

Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 

melakukan go public, karena dana yang diperoleh dari go public tidak maksimum. 

Sebaliknya bila terjadi overpricing, maka investor akan merugi, karena mereka 

tidak menerima initial return. Pada penelitian ini, initial return (IR) adalah 

keuntungan yang diperoleh pemegang saham karena perbedaan harga saham yang 

dibeli di pasar perdana (saat IPO) dengan harga jual saham bersangkutan di hari 

pertama pasar sekunder. Para pemilik perusahaan menginginkan agar dapat 

meminimalisir underpricing, karena terjadinya underpricing akan menyebabkan 

transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada para investor (Beatty, 1989) 

dalam Daljono; (2000). 

Beatty (1989), Beatty dan Ritter (1986) dalam Daljono (2000) 

mengungkapkan bahwa underpricing disebabkan karena adanya asimetri 

informasi. Asimetri informasi dapat terjadi antara emiten dan underwriter, 

maupun antar investor. Untuk mengurangi adanya asimetri informasi maka 

perusahaan yang akan go public menerbitkan prospektus yang berisi berbagai 

informasi perusahaan yang bersangkutan. Agar informasi keuangan yang dimuat 



dalam prospektus dapat dipercaya, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit 

oleh auditor (Keputusan menteri Keuangan RI No. 859/KMK.01/1987). 

Umumnya perusahaan yang akan go public memilih untuk 

menggunakan auditor yang dipersepsikan memiliki kualitas tinggi (Firth dan 

Liau-Tan, 1998 dalam Daljono; 2000: 557). Auditor yang berkualitas akan 

menerima premium harga terhadap kualitas pengauditannya yang lebih baik 

(Titman dan trueman, 1986; beatty, 1989 dalam Daljono; 2000: 557). Auditor 

yang berkualitas akan dihargai di pasaran dalam bentuk peningkatan permintaan 

jasa audit. Dengan demikian auditor yang berkualitas akan memiliki reputasi yang 

tinggi pula. Pengorbanan perusahaan untuk memakai auditor yang memiliki 

reputasi akan ditanggapi oleh investor sebagai sinyal bahwa informasi yang 

disajikan tidak menyesatkan. Oleh karena itu, investor mau melakukan investasi 

meskipun tanpa underpricing (tanpa menerima initial return). 

Trisnawati (1999) menguji reputasi auditor, resputasi penjamin emisi, 

prosesntase saham yang ditawarkan kepada publik, maupun informasi keuangan 

yaitu ROA dan financial leverage. Namun hasilnya menunjukkan bahwa 

variabel-variabel tersebut tidak signifikan mempengaruhi return. Hal ini 

memberikan indikasi bahwa investor di pasar perdana tidak mempercayau 

informasi proespektus yang dikeluarkan oleh emiten.  Johnson dan Miller (1988) 

dalam Trisnawati (1999) menemukan bahwa penjamin emisi yang prestigious 

mengurangi underpricing saham IP0. Prestigious penjamin emisi berkaitan 

dengan lower risk IPO dibandingkan non-prestigious penjamin emisi. Namun 



hasil penelitian Trisnawati (1999) menunjukkan bahwa reputasi underwriter 

tidak terbukti mempengaruhi initial return. 

Semakin besar tingkat kepemilikan yang ditahan (atau semakin kecil 

prosentase saham yang ditawarkan) akan memperkecil tingkat ketidak pastian 

dimasa yang akan datang. Hasil penelitian Daljono (2000) menunjukkan bahwa 

persentase kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap initial 

return. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi uji sebesar 0,295 > 5%.   

Ketidakkonsistensinan hasil-hasil penelitian tersebut menarik peneliti 

untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

initial return. Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Daljono 

(2000) dan dimaksudkan untuk meneliti “FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI INITIAL RETURN SAHAM PERUSAHAAN”.  

 

B.  Perumusan Masalah  

Penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap initial return saham ? 

2. Apakah reputasi underwriter berpengaruh terhadap initial return saham? 

3. Apakah umur perusahaan  berpengaruh terhadap initial return saham? 

4. Apakah persentase kepemilikan saham berpengaruh terhadap initial return 

saham? 

5. Apakah profitabilitas perusahaan berpengaruh terhadap initial return 

saham? 

6. Apakah financial levarage berpengaruh terhadap initial return saham? 



7. Apakah  solvability ratio berpengaruh terhadap initial return saham? 

8. Apakah reputasi auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, 

persentase kepemilikan, ROA, financial leverage dan solvability ratio 

berpengaruh terhadap initial return saham? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menguji pengaruh reputasi auditor terhadap initial return saham. 

2. Menguji pengaruh reputasi underwriter  terhadap initial return saham. 

3. Menguji pengaruh umur perusahaan terhadap initial return saham. 

4. Menguji pengaruh persentase kepemilikan saham terhadap initial return 

saham. 

5. Menguji pengaruh ROA terhadap initial return saham. 

6. Menguji pengaruh financial leverage  terhadap initial return saham. 

7. Menguji pengaruh solvability ratio terhadap initial return saham. 

8. Menguji pengaruh reputasi auditor, reputasi underwriter, umur 

perusahaan, persentase kepemilikan, ROA, financial leverage dan 

solvability ratio terhadap initial return saham. 

 

 

 

 

 



D.  Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh reputasi auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, persentase 

kepemilikan saham, profitabilitas (ROA),  financial leverage, dan solvability 

ratio terhadap initial return saham. 

2. Manfaat Bagi Investor 

Bagi investor hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi 

untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk melakukan 

investasi khususnya investasi pada perusahaan-perusahaan yang baru 

melakukan initial public offering. 

 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Landasan Teoritis 

1.  Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang belum go public, awalnya saham-saham perusahaan 

tersebut dimiliki oleh manajer-manajernya, sebagian lagi oleh pegawai-pegawai 

kunci dan hanya sejumlah kecil yang dimiliki investor. Sebagaimana biasanya, 

jika perusahaan berkembang, kebutuhan modal tambahan sangat dirasakan. Dalam 

kondisi seperti ini, perusahaan harus menentukan untuk menambah modal dengan 

cara hutang atau menambah jumlah pemilikan dengan menerbitkan saham baru. 

Jika saham akan dijual untuk menambah modal, saham dapat dijual dengan 

berbagai macam cara (Jogianto: 2000): 

1. Dijual kepada pemegang saham yang sudah ada. 

2. Dijual kepada karyawan lewat ESOP (employee stock ownership plan). 

3. Menambah saham lewat dividen yang tidak dibagi (dividend reinvestment 

plan). 

4. Dijual langsung kepada pembeli tunggal (biasanya investor institusi) secara 

privat (private placement). 

5. Ditawarkan kepada publik. 

Jika keputusannya adalah untuk ditawarkan kepada publik, maka beberapa 

faktor  untung dan ruginya perlu dipertimbangkan. Keuntungan dari go public 

diantaranya adalah sebagai berikut ini (Jogiyanto: 2000). 
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1. Kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. 

Untuk perusahaan yang tertutup, calon investor biasanya enggan untuk 

menanamkan modalnya disebabkan kurangnya keterbukaan informasi 

keuangan antara pemilik dan investor. Sedang untuk perusahaan yang sudah 

go public, informasi keuangan harus di laporkan ke publik secara reguler 

yang kelayakannya sudah diperiksa oleh akuntan publik. 

2. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. Untuk perusahaan yang 

masih tertutup yang belum mempunyai pasar untuk sahamnya, pemegang 

saham akan lebih sulit untuk menjual sahamnya dibandingkan jika 

perusahaan sudah go public. 

3. Nilai pasar perusahaan diketahui. 

Untuk alasan-alasan tertentu, nilai pasar  perusahaan  perlu untuk diketahui. 

Misalnya .perusahaan ingin memberikan insentif dalam bentuk opsi saham 

(stock option) kepada manajer-manajernya, maka nilai sebenarnya dari opsi 

tersebut perlu diketahui. Jika perusahaan masih tertutup, nilai dari opsi sulit 

ditentukan. 

Disamping keuntungan dari go public, beberapa kerugiannya adalah 

sebagai berikut ini (Jogianto: 2000): 

1. Biaya laporan yang meningkat. 

Untuk perusahaan yang sudah go public, setiap kuartal dan tahunnya harus 

menyerahkan laporan keuangan kepada regulator.  Laporan-laporan ini 

sangat mahal terutama untuk perusahaan yang ukurannya kecil. 

 



2. Pengungkapan (disclosure). 

Beberapa pihak di dalam perusahaan umumnya keberatan dengan ide 

pengungkapan. Manajer enggan mengungkapkan semua informasi yang 

dimiliki karena dapat digunakan oleh pesaing. Sedang pemilik enggan 

mengungkapkan informasi tentang saham yang dimilikinya karena publik 

akan mengetahui besarnya kekayaan yang dipunyai. 

3. Ketakutan untuk diambil alih. 

Manajer perusahaan yang hanya mempunyai hak veto kecil akan khawatir 

jika perusahaan go public. Manajer perusahaan publik dengan hak veto yang 

rendah umumnya diganti dengan manajer yang baru jika perusahaan diambil 

alih. 

Keputusan untuk go public atau tetap menjadi perusahaan privat 

merupakan keputusan yang harus dipikirkan masak-masak. Jika perusahaan 

memutuskan untuk go public dan menawarkan saham perdananya ke public 

(initial public offering), isu utama yang muncul adalah tipe saham apa yang 

akan dilempar, berapa harga yang harus ditetapkan untuk selembar sahamnya 

dan kapan waktunya yang paling tepat. Umumnya perusahaan menyerahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan IPO (initial public offering) ke banker 

investasi (investment banker) yang mempunyai keahlian didalam penjualan 

sekuritas. Penjualan saham baru perusahaan yang melibatkan banker investasi 

ini dijual di pasar primer (primary market). 

Banker investasi akan menyediakan saran-saran  penting yang 

dibutuhkan selama proses rencana pelemparan sekuritas ke publik. Saran-saran 



yang diberikan dapat berupa (1) tipe sekuritas apa saja yang akan dijual, (2) 

harga dari sekuritas dan (3) waktu pelemparannya. 

Banker investasi merupakan perantara antara perusahaan yang menjual 

saham dengan investor. Sebagai perantara, banker investasi selain berfungsi 

sebagai pemberi saran (advisory function), banker investasi juga befungsi 

sebagai pembeli saham (underwriting function) dan berfungsi sebagai pemasar 

saham ke investor (marketing function). 

Proses pembelian sekuritas oleh banker investasi yang nantinya akan 

dijual kembali ke publik disebut dengan underwriting. Banker investasi yang 

melakukan proses underwriting ini disebut dengan underwriter.  Banker 

investasi membeli sekuritas dengan harga yang sudah disetujui dan menanggung 

risiko kegagalan atau kerugian menjualnya kembali ke publik. Banker investasi 

mengambil keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual dari saham selisih 

ini disebut dengan spread.  

2. Penjamin Emisi (Underwriter) 

Pada dasarnya perusahaan dapat menerbitkan efeknya tanpa 

menggunakan jasa underwriter namun demikian karena prosesnya begitu 

rumit dan diperlukan pengetahuan yang sangat spesifik, perusahaan tidak 

mungkin memasuki pasar modal tanpa bantuan penjamin emisi (underwriter). 

Kompleksitas permasalahan pasar modal yang menjadi rahasia bagi 

kebanyakan orang merupakan modal utama bagi para underwriter, dan hal ini 

menjadi masalah penting bagi rencana penawaran umum perusahaan, 

(Sitompul 1996) 



Pengetahuan dan kemampuan dari underwriter akan menentukan 

keberhasilan penawaran umum. Namun  demikian manajemen perusahaan 

juga harus memiliki "bargaining power" yang cukup untuk berunding dengan 

mereka. Underwriter utama perusahaan yang disebut juga managing 

underwriter atau penjamin pelaksana (untuk penawaran yang dilakukan di 

berbagai negara atau internasional/global offering disebut juga (Global 

Coordinator), akan bekerja dengan tim persiapan penawaran yang dibentuk 

perusahaan untuk mempersiapkan segala sesuatu misalnya menyiapkan 

pernyataan pendaftaran (registration statement) dan segala dokumen 

kelengkapannya, mengkoordinir "road show", menentukan risiko-risiko 

penjaminan, dan bila diperlukan membentuk sindikasi penjamin emisi kalau 

penawaran yang dilakukan perusahaan cukup besar. Sindikasi ini akan terdiri 

dari kumpulan perusahaan efek, yang secara bersama menanggung risiko 

penjaminan emisi, underwriter juga akan membentuk kelompok-kelompok 

penjualan. Kelompok penjualan ini akan berusaha menarik minat dari 

kliennya baik yang berupa pemodal individual maupun lembaga-lembaga, 

dan menjual efek apabila pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif, 

selain itu underwriter juga akan memberi dukungan yang diperlukan pasca 

penawaran perdana, seperti stabilisasi harga efek bila ternyata setelah 

penawaran perdana terjadi gejolak harga dibursa efek, (Sitompul 1996) 

Pembagian komisi untuk underwriter (underwriting fee) ini biasanya 

adalah 20% bagi managing underwriter (biasa pula disebut lead under-

writer), 20% untuk grup underwriter, dan 60% untuk grup penjualan, namun 



jumlah ini dapat saja bervariasi bergantung besar kecilnya penawaran. 

Jumlah pembagian efek yang akan dijamin oleh masingmasing penjamin 

tersebut harus dicantumkan dalam dokumen penawaran (prospektus). 

Managing underwriter yang biasanya juga merupakan bank investasi 

(investment bank) seharusnya mempunyai perkiraan yang tepat mengenai 

apakah harus menjual efek perusahaan atau tidak dan berapa banyak 

jumlahnya, mereka juga pada umumnya memiliki insting yang tepat kapan  

melakukan penawaran umum, dengan keahlian dan pengalamannya mereka 

dapat mengantisipasi dan memperhitungkan risiko. Underwriter yang baik 

setidaknya harus memiliki keahlian antara lain (Sitompul 1996):   

1. Pengalaman dalam pemasaran, hal ini diperlukan dalam menyusun 

struktur penawaran, dan membentuk sindikasi dengan para penjamin 

emisi dan para broker (agen penjualan) untuk mendukung penawaran efek 

perusahaan setelah proses pendaftaran. 

2. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang kondisi pasar dan berbagai 

tipe investor (pemodal). 

3. Berpengalaman dalam penetapan harga penawaran efek, dengan demikian 

dapat membuat perusahaan menjadi kelihatan menarik (attractive) dan 

juga menghasilkan keuntungan yang cukup bagi investor. 

4. Mempunyai kemampuan untuk membantu perusahaan dalam penawaran 

efek selanjutnya. 



5. Memiliki Bagian riset dan pengembangan dengan ruang lingkup kerjanya 

untuk menganalisis perusahaan kliennya, pesaing, pasar dan juga 

perekonomian secara mikro dan makro.  

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa perusahan penjaminan emisi 

(perusahaan efek) ini terdiri dari tiga ukuran yaitu: Perusahaan penjamin 

yang mempunyai pasar yang luas dengan nama yang sudah terkenal (kelas 

internasional); perusahaan kelas menengah yang umumnya perusahaan 

tingkat regional; dan perusahaan lokal. Tidak dapat disangkal bahwa, ukuran 

dan lingkup kerja perusahaan dan ukuran penawaran umum yang 

direncanakan sebagian ditentukan oleh ukuran underwriter yang dipakai 

untuk penawaran umum perdana. Biasanya para underwriter juga akan 

menyesuaikan diri dengan perusahaan yang akan ditanganinya, underwriter 

kelas menengah misalnya, juga akan mencari type yang sama untuk 

melakukan penawaran umum, mereka biasanya akan menangani yang 

jumlahnya tidak lebih dari US$ 10 juta. Underwriter lokal biasanya mencari 

perusahaan yang lebih kecil, berisiko lebih rendah dan perusahaan tertentu 

sesuai kelasnya. Kunci yang paling pokok adalah kerja sama yang baik antara 

manajemen perusahaan dengan penjamin emisi, dengan menyampingkan 

besar kecilnya underwriter yang dipilih. Perusahaan harus mempunyai 

kepercayaan dan keyakinan terhadap underwriternya, dan bersedia untuk 

menyediakan segala informasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan 

penawaran umum perdana. Kerja sama yang baik antara manajemen 

perusahaan dengan penjamin emisi benar-benar berguna bagi kedua pihak. 



Underwriter akan mendapatkan uang dari perusahaan untuk pembayaran jasa 

yang disebut dikon atau komisi, jumlahnya rata-rata berkisar sampai dengan 7 

(tujuh) persen, tapi jumlah ini dapat saja naik menjadi sepuluh persen untuk 

perusahaan besar dan dapat turun menjadi lima persen atau kurang untuk 

perusahaan yang lebih sederhana. (Sitompul 1996) 

 

3. Penjaminan Emisi Efek 

Perusahaan tentunya tidak menginginkan jika dalam pelaksanaan 

penawaran umum timbul keraguan, apakah efek yang dilepas ke para 

pemodal akan terjual habis atau tidak, bila setelah dilepas efek tersebut tidak 

terjual habis maka akan mengakibatkan kerugian sebab biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan tidak dapat ditarik kembali, juga akan menjatuhkan 

reputasi perusahaan. Untuk itu diperlukan lembaga pasar modal yang 

bertindak sebagai penjamin dalam emisi efek perusahaan. Lembaga yang 

melakukan kegiatan penjaminan ini disebut penjamin emisi efek atau dalam 

istilah lain disebut underwriter. Meskipun perusahaan telah membentuk tim 

yang terdiri dari para konsultan ahli dengan keterampilan dan kemampuan 

untuk memberikan advice dalam proses penawaran umum perdana (IPO). 

Oleh karena itu kebergantungan perusahaan terhadap underwriter sangat 

besar. Inilah sebabnya penting bagi manajemen perusahaan untuk menguasai 

benar-benar proses penawaran umum sebelum memulainya dan 

memperhatikan bahwa sangat penting bagi manajemen untuk mengetahui 

bagaimana cara memilih underwriter yang tepat bagi perusahaan. Manajemen per-



usahaan juga harus menguasai dasar-dasar perjanjian penjaminan emisi dengan 

underwriter meskipun untuk penawaran umum di Indonesia draft perjanjian 

penjaminan emisi efek ini disusun oleh notaris, namun struktur penawaran dan 

pembentukan sindikasi penjamin akan dibahas bersama antara underwriter dan 

manajemen perusahaan (emiten), begitu pula manajemen perusahaan harus 

mengetahui masalah penilaian dan penetapan harga efek yang ditawarkan, 

(Sitompul 1996).  

Masalah penilaian (appraising) dan penetapan harga (valuation) ini 

merupakan hal yang cukup rumit dan memerlukan perhatian khusus dari 

manajemen perusahaan, terutama dalam penetapan harga efek yang akan 

ditawarkan nantinya. Penetapan harga saham harus memperhatikan kondisi pasar 

dan keadaan ekonomi, yang kesemuanya itu akan tercermin sebagai "kekuatan 

pasar" dalam menyerap saham yang akan ditawarkan perusahaan. Perhitungan dan 

perbandingan antara jumlah efek yang akan ditawarkan dan harga yang akan 

ditetapkan harus diperhitungkan dengan sangat hati-hati. Selain mempertimbangkan 

kekuatan pasar, juga harus diperhatikan kemungkinan adanya perbedaan 

kepentingan antara manajemen perusahaan, pemilik dan dengan para underwriter. 

Selain dari dukungan dalam proses persiapan dan pelaksanaan penawaran 

umum, dari underwriter ini juga dibutuhkan dukungan pasca penawaran umum, 

yang berupa kemampuan mereka untuk stabilisasi harga, karena dalam prakteknya 

beberapa saat setelah pencatatan di bursa akan terjadi gejolak harga efek yang baru 

dicatatkan tersebut(Sitompul 1996).  

 



4.  Penilaian Dan Penetapan Harga 

Dua fungsi penting underwriter yang benar-benar harus diperhatikan 

manajemen perusahaan adalah: melakukan penilaian atas kondisi perusahaan 

dan menetapkan harga penjualan saham. Penilaian dan penetapan harga 

saham dapat memakan waktu yang cukup lama bagi underwriter dan 

manajemen perusahaan, di samping itu juga memerlukan biaya yang sangat 

besar. Meskipun tidak terdapat formula yang standar, ada beberapa faktor 

tertentu selalu terdapat dalam proses penilaian. Pertama, underwriter harus 

selalu memperhatikan kondisi pasar modal setiap saat sewaktu proses 

persiapan penawaran umum perdana berlangsung. Kedua, Harga saham final 

haruslah merupakan pencerminan dari permintaan (demand) yang timbul dari 

hasil "road show", yaitu suatu periode di mana perusahaan dan underwriter 

menggelar bisnisnya dengan memberikan keterangan/penjelasan kepada 

calon investor-investor potensial (biasanya dilakukan di berbagai kota besar). 

Harga saham dari perusahaan sejenis yang sukses dalam melakukan 

penawaran umum perdana, juga menjadi pertimbangan dalam proses 

penetapan harga saham perusahaan, begitu juga proyeksi laba dan cash flow 

perusahaan pada saat dilaksanakannya penawaran umum. Rasio 

price/earning dan pendapatan dari perusahaan lain sejenis dapat digunakan 

sebagai perbandingan untuk menetapkan harga saham. Akhirnya, underwriter 

akan mempertimbangkan faktor utama yang sangat menentukan dan sangat 

subjektif yaitu: tingkat pertumbuhan yang diharapkan, harga yang diberikan 

kepada pembeli yang khusus dalam transaksi privat di waktu yang baru lalu 



(bila perusahaan pernah melakukan privat placement), risiko bisnis, stabilitas 

perusahaan dan sasaran setelah penawaran perdana (Sitompul 1996). 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, underwriter lebih suka memilih 

harga yang sedikit lebih rendah dari yang diestimasikan. Hal ini untuk 

berjaga-jaga terhadap melemahnya harga setelah penawaran perdana dan 

untuk memberikan insentif kepada para pembeli. Kebanyakan underwriter 

biasanya akan menetapkan rentang harga persaham yang tidak terlalu tinggi 

(moderate). Namun meskipun telah ditetapkan rentang harga persaham 

kenaikan dan penurunan harga dapat terjadi pada waktu penawaran perdana 

di atas ataupun di bawah rentang harga  penawaran tersebut (Sitompul 1996). 

 

B.  Review Penelitian Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

B.1 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Initial Return 

Beatty (1989) dalam Trisnawati (1999) menguji pengaruh reputasi 

auditor dengan tingkat initial return dengan menggunakan control variabel 

penjamin emisi, presentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, tipe 

penjamin emisi dan indikator perusahaan minyak dan gas yang disebutnya 

sebagai ex-ante uncertainty. Dengan menggunakan multiple regression, hasil 

analisisnya menunjukkan bahwa reputasi auditor, reputasi penjamin emisi, 

prosentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, penjamin emisi dan 

indikator perusahaan minyak dan gas berpengaruh signifikan terhadap initial 

return. 



Balvers et al. (1988) dalam Trisnawati (1999) mengemukakan bahwa 

auditor yang bereputasi dan penjamin emisi yang bereputasi berpengaruh negatif 

terhadap initial retum.  

Auditor yang mempunyai reputasi tinggi, akan mempertahankan 

reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan yang tinggi pula. Atas 

kualitas pengauditan yang tinggi, auditor akan dihargai dengan premium harga 

oleh klien. Penggunaan adviser yang profesional (auditor dan underwriter yang 

mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap 

kualitas perusahaan emiten (Holland dan Horton, 1993) dalam Daljono (2000)  

Penggunaan adviser yang profesional/berkualitas, akan mengurangi kesempatan 

emiten untuk berlaku curang dalam menyajikan informasi yang tidak akurat ke 

pasar. Pengorbanan emiten untuk memakai auditor yang berkualitas akan 

diinterpretasikan oleh investor, bahwa emiten mempunyai informasi yang tidak 

menyesatkan mengenai prospeknya di masa mendatang. Hal ini berarti, 

penggunaan auditor yang memiliki reputasi tinggi akan mengurangi 

ketidakpastian di masa mendatang. Untuk itu diajukan hipotesis sebagai berikut 

(dalam bentuk hipotesis alternatif): 

H1 : Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara reputasi auditor dengan 

initial return. 

 

B.2 Pengaruh Underwriter Terhadap Initial Return 

Baron (1982) dalam Daljono (2000) menganggap underwriter memiliki 

informasi lebih tentang pasar modal, sedangkan emiten merupakan pihak yang 



tidak memiliki informasi pasar modal. Underwriter memanfaatkan informasi yang 

dimilikinya untuk membuat kesepakatan harga IPO uang optimal baginya, yaitu 

harga yang memperkecil risikonya bila saham tak terjual semuanya. Karena 

emiten kurang memiliki informasi, maka emiten menerima harga yang murah bagi 

penawaran sahamnya. Semakin besar ketidakpastian emiten tentang kewajaran 

harga sahamnya, maka lebih besar permintaan terhadap jasa underwriter dalam 

menetapkan harga. Kompensasi yang diberikan underwriter dilakukan dengan 

mengizinkan underwriter menawarkan harga perdana sahamnya dibawah harga 

equilibrium. Dengan demikian, semakin besar ketidakpastian akan semakin besar 

risiko yang dihadapi underwriter, maka akan menyebabkan tingkat underpricing 

semakin tinggi.  

Penelitian  Cristy et.all  (1996) dalam Nasirwan (2002) menunjukkan 

bahwa reputasi penjamin emisi dan kompetisi antar penjamin emisi berasosiasi 

secara statistik signifikan dan negatif. Caster dan Dark (1992) menunjukkan 

bahwa IPO return dipengaruhi oleh reputasi penjamin emisi, prosentase saham 

yang ditawarkan, umur perusahaan, gross proceed dan standar deviasi return.  

Johnson dan Miller (1988) dalam Trisnawati (1999) menemukan 

bahwa penjamin emisi yang prestigious mengurangi underpricing saham IP0. 

Prestigious penjamin emisi berkaitan dengan lower risk IPO dibandingkan non-

prestigious penjamin emisi. Underwriter sebagai pihak luar yang menjembatani 

kepentingan emiten dan investor diduga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya, 

tingkat underpriced. Berhubung penentuan  harga perdana saham ditentukan oleh 

emiten dan underwriter sebagai penjamin emisi, sudah selayaknya kalau 



underwriter tersebut mempu berperan besar dalam menentukan harga perdana 

saham.  Dengan demikian dapat dikembangkan hipotesis yang kedua, yaitu: 

 

H2: Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara kedua reputasi underwriter 

dengan initial return. 

 

B.3 Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Initial Return 

Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama peusahaan mampu 

bertahan. Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak informasi yang 

telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dengan demikian akan 

mengurangi adanya asimetri informasi, dan memperkecil ketidak pastian di masa 

yang akan datang.  

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam 

menanamkan modalnya (Christy et al. 1996 dan Trisnawati, 1996). Umur 

perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa 

perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada 

dalam perekonomian. Berdasarkan uraian tersebut maka umur perusahaan 

diduga berpengaruh negatif terhadap initial return 

Rosyati dan Sabeni (2002) juga membuktikan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing. Koefisien regresi 

yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan 

beroperasi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya underpricing.  



Beatty dalam Rosyati dan Sabeni (2002) melakukan penelitian tentang 

Auditor reputation and the pricing of initial public offerings, untuk menguji 

pengaruh beberapa variabel yaitu: reputasi auditor, reputasi underwriter, 

persentasi penawaran saham, umur perusahaan, tipe penjamin emisi dan indikator 

perusahaan terhadap tingkat initial return. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa initial return dipengaruhi oleh reputasi auditor, reputasi underwriter, 

prosentase penawaran saham, umur perusahaan, tipe penjamin emisi dan indikator 

perusahaan minyak dan gas. Untuk menjawab pertanyaan apakah intormasi non 

akuntansi digunakan atau tidak oleh para investor dalam pembuatan keputusan 

investasi di pasar sekunder BEJ diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Terdapat pengaruh  negatif yang signifikan antara umur perusahaan dengan 

initial return.  

 

B.4 PengaruhProsentase Saham Terhadap Initial Return 

Nasirwan (2002) mengidentifikasikan secara statistis bahwa variabel ini 

signifikan dengan return 15 hari sesudah OPO dan kinerja perusahaan  satu tahun 

sesudah IPO. Kondisi ini terjadi dengan asumsi harga penawaran terprediksi pada 

ramalan laba. Jumlah penawaran biasanya mempengaruhi besarnya permintaan 

yang dilakukan oleh pasar. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi bahwa dalam 

perdagangan yang se3hat di perlukan adanya keseimbangan antrara permintaan 

dengan penawaran yang nantinya dapat mempengarhi keseimbangan harga pasar.  

 

 



Dalam penelitiannya Maryanto (2003) menggunakan rasio kepemilikan 

manajemen terhadap kepemilikian eksternal sebagai salah satu variabel yang 

dianggap mempengaruhi initial return. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam taraf 

signifikasi 10% rasio kepemilikan saham oleh manajemen berpengaruh positif 

terhadap initial return. Didasarkan pada pendapat-pendapat ini maka hipotesis 

empat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:  

 

H4 : Terdapat pengaruh  positif yang signifikan antara prosentase saham 

ditawarkan kepada publik, dengan initial return. 

 

B.5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Initial Return 

Penelitian Imam Ghozali dan Mudrik Ali Mansur (2002) dalam Supriyadi 

(2004) mempergunakan dan menganalisa pengaruh variabel reputasi underwriter, 

persentase saham yang ditahan, ukuran perusahaan, ROA dan financial leverage 

terhadap tingkat underpricing.  

Penelitian ini menemukan variabel ROA dan financial leverage yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat underpriced, sedangkan 

variabel reputasi underwriter, persentase saham yang ditahan dan ukuran 

perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Mohammad Amin 

(2002) dalam Supriyadi (2004) juga membuktikan bahwa reputasi auditor, 

underwriter, dan ROA berpengaruh terhadap tingkat underpriced. 

Ardiansyah (2004) meneliti tentang Pengaruh Variabel Keuangan terhadap 

Return Awal dan Return 15 Hari Setelah IPO serta Moderasi Besaran Perusahaan 



perusahaan terhadap Hubungan ROA, financial leverage, EPS, proceed dan 

pertumbuhan laba dengan initial return dan return, 15 hari setelah IPO 

menunjukkan bahwa meskipun semua model robust karena memiliki F-test di 

bawah 0,05.  

Tingkat profitabilitas merupakan informasi tingkat keuntungan yang 

dicapai atau informasi mengenai efektifitas operasional perusahaan. Profitabilitas 

perusahaan yang tinggi akan mengurangi ketidak pastian IPO sehingga 

mengurangi tingakt underpricing. Untuk mengukur profitabilitas digunakan Rate 

of Return on Total assets (ROA). Berdasarkan hal ini diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H5 :   Terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara profitabilitas perusahaan 

(ROA) dengan initial return. 

 

B.6. Pengaruh Financial Leverage terhadap Initial Return 

Finnacial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar hutangnya dengan equity yang dimilikinya. Apabila financial leverage  

tinggi, menunjukkan risiko perusahan tinggi pula. Para investor dalam melakukan 

keputusan investasi, tentu akan mempertimbangkan informasi financial leverage.  

Hasil penelitian Daljono (2000) menunjukkan bahwa leverage keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap initial return.   

Seorang investor yang menginvestasikan dananya pada surat berharga 

tidak bisa hanya melihat kecenderungan harga saham saja. Performa 



perusahaan akan tetap sebagai dasar dan sekaligus titik awal penilaian. 

Financial Leverage yang tinggi menunjukkan risiko finansial atau risiko 

kegagalan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi, 

dan sebaliknya. Oleh karena semakin tinggi financial leverage suatu 

perusahaan, maka initial return-nya semakin besar (Trisnawati, 1996).  

Dalam penelitiannya Ardiansyah (2004) menguji pengaruh ROA 

financial leverage, EPS, proceed, pertumbuhan, current ratio, dan ukuran 

perusahaan terhadap initial return perusahaan yang melakukan IPO. Hasilnya 

membuktikan bahwa financial leverage merupakan salah satu variabel yang 

signifikan terhadap return 15 hari setelah IPO. Hal ini ditunjukkan nilai 

signifikasi variabel financial leverage sebesar 0.004.   

Secara teoritis financial leverage menunjukkan resiko suatu perusahaan 

dan variabel ini juga menunjukkan kondisi ex-ante uncertainty. Financial 

leverage menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya 

dengan equity yang dimilikinya. Oleh karena itu, disusun hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H6 :   Terdapat pengaruh  positif yang signifikan antara financial leverage dengan 

initial return. 

 

B.7.   Pengaruh Solvability Ratio terhadap Initial Return 

Roos (1977) dalam Firth dan Liau-Tan (1998) dalam Daljono (2000) 

mengungkapkan bahwa manajer hanya akan menggusnakan tingkat hutang yang 



tinggi apabila ia yakin akan prospek yang menguntungkan. Pihak kreditur 

tentunya dalam memutuskan pemberian pinjaman, juga mempertimbangkan 

prospek perusahaan yang diberi kredit. Dengan demikian tingkat hutang 

merupakan informasi yang dipertimbangkan oleh para investor.  

Indarta (2002) melakukan analisis fundamental dengan menguji 

variabel-variabel keuangan (DER, EPS dan solvency ratio). Hasilnya 

menunjukkan bahwa hanya EPS dan solvency ratio yang terbukti berpengaruh 

signifikan terhadap initial return. Hasil penelitian ini kosnsisten dengan hasil 

penelitian Subiyanto (2001) yang membuktikan bahwa solvency ratio 

berpengaruh signifikan terhadap initial return. Untuk mengukur solvency  ratio 

dipergunakan solvability ratio. Berdasarkan pemikiran ini maka disusun hipotesis 

sebagai berikut: 

 

H7 :  Terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara solvability ratio dengan 

initial return. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

partial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis depalan dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

 

H8 = Terdapat pengaruh antara reputasi auditor, reputasi underwriter, umur 

perusahaan, persentase saham yang ditawarkan ke publik, profitabilitas 

perusahaan, financial leverage, dan  solvability ratio dengan  initial 

return.  



C. Kerangka Pikir Penelitian 

Auditor yang mempunyai reputasi tinggi, akan mempertahankan 

reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan yang tinggi pula. Atas 

kualitas pengauditan yang tinggi, auditor akan dihargai dengan premium harga 

oleh klien. Penggunaan adviser yang profesional (auditor dan underwriter yang 

mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk terhadap 

kualitas perusahaan emiten (Holland dan Horton, 1993).  Reputasi underwriter 

dapat dipergunakan sebagi signal (Beatty, 1989; Carter & Manaster, 1990; 

Balvers et al. 1988; Leland & Phyle, 1977). Emiten dan underwriter merupakan 

pihak yang menentukan harga ahan saat IPO. Underwriter merupakan pihak yang 

mengetahui atau memiliki banyak informasi pasar modal, sedangkan emiten 

merupakan pihak yang tidak mengetahui pasar modal (Rock, 1986). Sedangkan 

umur perusahaan menunjukkan seberapa lama peusahaan mampu bertahan. 

Semakin lama umur perusahaan, maka semakin banyak informasi yang telah 

diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Dengan demikian akan 

mengurangi adanya asimetri informasi, dan memperkecil ketidak pastian di masa 

yang akan datang (Daljono, 2000)   

Prosentase kepemilikan yang ditahan oleh pemilik (insiders) menunjukkan 

adanya private information yang dimiliki oleh pemilik/manajer (Leland dan 

Phyle, 1977) dalam Daljono (2000) Enterpreuner (pemilik sebelum go public) 

akan tetap menginvestasikan pada perusahaannya apabila mereka yakin akan 

prospek dimasa mendatang. Tingkat profitabilitas merupakan informasi tingkat 



keuntungan yang dicapai atau informasi mengenai efektifitas operasional 

perusahaan, sehingga mempengaruhi probabilitas terjadinya underpricing. 

Sedangkan Finanacial leverage menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam membayar hutangnya dengan equity yang dimilikinya. Apabila financial 

leverage  tinggi, menunjukkan risiko perusahan tinggi pula. Ross (1977) dalam 

Firth dan Liau-Tan (1998) mengungkapkan bahwa manajer hanya akan 

menggunakan tingkat hutang yang tinggi apabila ia yakin akan prospek yang 

menguntungkan. Pihak kreditur tentunya akan memutuskan pemberian pinjaman, 

juga mempertimbangkan prospek perusahaan yang diberinya (Nasirwan; 2002) 

Sehingga solvability ratio menjadi pertimbangan investor dalam melakukan 

investasi, dengan demikian kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai 

berikut:    Gambar 1 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Populasi dan Sample 

A. 1. Populasi 

 Populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau hal menarik yang ingin 

diselidiki  oleh peneliti (Sekaran: 2000: 266). Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua perusahaan yang listing di BEJ  periode 1999 – 2003. 

A. 2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sample terdiri dari anggota 

populasi yang terpilih untuk dianalisis (Sekaran: 2000: 266). Sample dalam 

penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Melakuan IPO selama periode amatan (1999 – 2003) 

2. Memiliki data lengkap yang diperlukan dalam analisis penelitian.  

Sedangkan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan atas kriteria 

tertentu yang telah  ditetapkan dalam penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut 

didapatkan jumlah sampel sebanyak 79 perusahaan dengan perincian sebagai 

berikut: 
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Tabel 1 

Perusahaan Yang Melakukan IPO 

Periode (1999 – 2003) 

Tahun Perusahaan yang 
melakukan IPO 

Kumulatif 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 

7 
20 
30 
21 
1 

 
27 
57 
78 
79 

Sumber: pengelompokan data sekunder 

Tanggal dan nama perusahaan yang melakukan IPO selama periode penelitian 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

 

B.  Jenis dan Sumber Data 

B.1 Jenis Data 

Data yang yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo: 2002: 147). 

Data yang diperlukan meliputi: data tahun berdiri perusahaan, auditor, 

penjamin emisi, closing pricing, saham yang ditawarkan, financial leverage, 

solvability ratio, kepemilikan manajerial.   

 

 



B.2 Sumber Data 

 Semua data yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan harian kompas dan Republika 

serta Business News. 

C.  Definisi Operasional Variabel 

1. Initial return diukur dengan harga penutupan dihari pertama pasar sekunder 

(closing price) dikurangi harga penawaran saat IPO (offering price) 

kemudian dibagi dengan harga penutupan dihari pertama pasar sekunder. 

2. Reputasi auditor secara individu sulit untuk di ukur karena pada umumnya 

auditor bekerja secara tim, sehingga pendekatan yang paling mungkin di 

gunakan dalam pengukuran reputasi auditor adalah dengan membedakan 

KAP yang masuk kelompok besar dan yang tidak. Ini dapat dilihat dari 

besarnya jumlah klien yang dimiliki oleh KAP. KAP merupakan variabel 

dummy, nilai (1) untuk KAP yang memiliki reputasi dan (0) untuk yang 

tidak. Penentuan KAP yang memiliki reputasi dilakukan dengan 

perankingan Trisnawati (1998) yaitu berdasarkan jumlah klien atau 

berdasarkan jumlah aset klien. Berdasarkan ranking tersebut, KAP 4 besar 

adalah: Delloitte Touch(afiliasi), Pricewaterhouse Coopers (PWC)(afiliasi), 

Ernst&Young(afiliasi) danKPMG(afiliasi) (Media Akuntansi; 2002).  

3. Underwriter (UND) juga merupakan variabel dummy. Underwriter yang 

prestigious diberi nilai (1) dan yang tidak diberi nilai (0). Penentuan 

underwriter yang prestigious, menggunakan perankingan yang dilakukan 

oleh majalah Uang & Efek. Underwriter yang masuk 4 besar dengan nilai 



IPO diatas Rp 1.000.000.000.000,- adalah : Danareksa Bahana, Makindo, 

Ficorinvest, dan Lippo Securities, (Business Nuews) 

4. Umur adalah usia perusahaan dan diukur dengan mengurangkan tahun saat 

ini dengan tahun perusahaan melakukan listing. 

5. OWN adalah ownership atau kepemilikan saham oleh manajemen. OWN 

diukur dengan membandingkan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

dengan jumlah saham keseluruhan yang beredar.  

Kepemilikan saham oleh manajemen 
OWN  = 

 Jumlah saham beredar 
 

6. ROA adalah tingkat pengembalian atas aset perusahaan. ROA diukur 

dengan membandingkan return terhadap total asset. 

            EBIT 
ROA =  

  Total Asset 
7.  FL adalah financial leverage atau struktur modal, diukur dengan 

membandingkan total hutang dengan total asset, financial levarege juga 

sering diukur dengan DER ( Debt Equity Ratio ).   DER diukur dengan 

persamaan sebagai berikut:  

                            Total hutang 
DER = 

Total modal sendiri 
 

8. Sedangkan SR atau solvability ratio adalah sejauh mana perusahaan mampu 

menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan modal yang dimiliki. 

Solvability diukur dengan membandingkan total aktiva dengan total hutang 

perusahaan.  

 



D.  Analisis Data 

1.   Uji Kualitas Data 

 a. Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

kedua variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi 

data normal. Adapun untuk menguji apakah distribusi data normal atau 

tidak dapat dilakukan dengan analisa grafik, yaitu dengan melihat 

histogram dan normal probability plot : 

- Jika model regresi memenuhi asumsi normalitas, pada grafik normal 

plot akan terlihat data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal 

atau pada grafik histogramnya menunjukkan pada distribusi normal. 

- Jika model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, maka pada 

grafik normal plot, data atau titik menyebar jauh dari garis diagonal 

dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, sedangkan grafik 

histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal. 

Namun pengujian secara grafis menghasilkan persepsi yang tidak akurat 

mengenai distribusi normalitas data, sehingga pengujian normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.  

        b. Uji Asumi Klasik 

-    Pengujian Multokolinieritas 

Uji multokolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Jika 



variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai 

korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol, untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi 

adalah sebagai berikut : 

- Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas 

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. 

- Multokolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan 

lawannya (2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini 

menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. 

 

-    Pengujian Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pada periode (t-1). Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi ke observasi yang lain. Ada beberapa cara 

untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, salah satunya adalah 

dengan uji Durbin-Witson (DW test). Uji Durbin Witson banyak 



digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation)  

dan menyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada 

variabel  lagi diantara variabel bebas. Pengambilan keputusan ada atau 

tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat nilai DW : 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan 

(4-du), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak 

ada autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah lower bound 

(dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada 

autokorelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien 

autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negative. 

4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) 

atau Dw terletak antara (4-du) dan 40dl, maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

-    Pengujian Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan 

ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedartisitas. Cara  



mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu:  menggunakan 

Uji Glejser yaitu dengan meregres nilai absolute residual terhadap 

variabel bebas dengan persamaan regresi sebagai berikut : 

[ Ut] = •  + ât + Vi  

Jika variabel bebas signifikan secara statistic mempengaruhi variabel 

terikat, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. 

 

2.  Regresi Berganda 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan model regresi 

berganda. Model regresi berganda akan dipergunakan untuk menguji seluruh 

hipotesis yang diajukan. Model yang dipergunakan adalah : 

IRi   = αi + β1  KAPi + β2 UNDi   + β3 UMR + β4 OWN i + β5  ROAi   + β6 

FLi+ β7 SR +∈i 

Dimana:  

IR = initial return 

KAP    = Auditor 

UND   = Underwriter 

UMR   = umur perusahaan 

OWN   = Kapemilikan saham yang ditawarkan ke publik 

ROA    = return on assets 

FL        = financial leverage 

SR = Solvability Ratio 

∈i = Error 



E.  Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

uji t untuk hipotesis partial dan uji F untuk uji hipotesis simultan. 

1. Uji t 

Pengujian Hipotesis 1,2,3,4,4,5,6 dan 7 digunakan dengan menggunakan uji t. 

Rumus Pengujian untuk uji t ( Sudjana, 1993 : 259 ) 

t = 
21

2

r

nr

−

−  

Dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Taraf nyata sebesar 0,05 

b. Perumusan hipotesis 

Ho; β = 0 ; tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Ha; β •  0 ; ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. 

Kriteria: 

a. Apabila t hitung < t tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila t hitung > t tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

2. Uji F 

F = 
))(1(

)1(.
2

2

KR
KNR

−
+−  

Keterangan: 

R = Koefisien determinasi 

K = Jumlah variabel bebas 



N = Banyaknya sampel 

Urutan Pengujian: 

a. Taraf nyata sebesar 0,05 

b. Perumusan hipotesis: 

Ho ; β = 0 ; tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen 

secar bersama – sama dengan variabel dependen. 

Ha; β > 0 ; ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara 

bersama – sama dengan variabel dependen. 

Kriteria: 

a. Apabila  F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

b. Apabila F hitung > F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

 



BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Statistik Diskriptif  

Sampel penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO 

pada periode 1999 sampai dengan 2003. Selama periode penelitian didapatkan 79 

perusahaan yang melakukan IPO, namun demikian karena alasan 

ketidaklengkapan data, hanya 62 sampel yang layak untuk dianalisis.  Hasil 

analisis normalitas 62 data dihasilkan distribusi data yang tidak normal sehingga 

dilakukan reduksi data hingga tersisa 57 sampel.  

Berikut adalah nilai-nilai statistik diskriptif yang meliputi initial return,  

reputasi auditor, reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan, umur 

perusahaan, profitabilitas yang diukur dengan ROA, financial leverage dan 

solvabilitas ratio sampel yang dianalisis.   

 

Tabel 4.1 

Kelompok Sampel dibedakan Berdasarkan Reputasi  
Auditor dan Underwriter 

Variabel/ Kriteria Big Four Persentase Non-Big Four Persentase 

Reputasi Auditor 25 43,9% 32 56,1% 

Variabel/ Kriteria Prestisius   Non Prestisius  

Reputasi 

Underwriter 

5 8,8% 52 91.2% 

Sumber: Data Sekunder 



Tabel 4.2 
Diskriptif  Statistik Sampel 

 

Variabel Minimum Maksimum Mean Standar 

deviasi 

Umur 5 92 18.09 13.88 

ROA .00102 .29525 0.0765 0.0717095 

Financial leverage .030000 4.35000 .5412281 .7099876 

Sloverncy ratio  1.06500 38.44400 5.8630702 6.8912155 

Initial return .04 2.71 .7187 .6283 

Persentase saham yang 

ditawarkan 

6.97661 74.85030 28.005772 13.4199528 

Sumber: Data Sekunder  

1. Initial Return (IR) 

Merupakan selisih antara harga penutupan saham pada hari pertama di 

pasar sekunder dengan harga pada saat IPO (prosentase). Dari 57 perusahaan rata 

- rata initial return perusahaan adalah sebesar 0.7187. Semua perusahaan yang 

melakukan IPO periode 1999 – 2003 adalah mengalami underpricing dengan 

nilai-rata-rata sebesar 0.7187. Sehingga investor yang membeli saham di pasar 

perdana dan menjualnya kembali di pasar sekunder mendapatkan initial return 

positif. Perusahaan yang mempunyai nilai initial return terendah adalah       

PT. Fortune indonesia yang memiliki nilai Initial return sebesar 

0.038461538. Perusahaan yang memiliki nilai initial return tertinggi adalah 

PT. Tempo Inti Media dengan nilai initial return sebesar 2.708333333. 

Secara umum perusahaan yang mengalami mengalami underpricing di bawah 

mean adalah sebanyak 38 perusahaan atau  sebesar 66.66% dari total 



perusahaan yang melakukan IPO. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai 

initial return lebih besar dibandingkan nilai mean adalah sebanyak 19 

perusahaan atau 33.33% dari total 57 perusahaan. 

2. Umur Perusahaan (Umur) 

Umur perusahaan diperoleh dari perusahaan emiten berdiri sampai 

dengan perusahaan tersebut malakukan IPO dalam skala tahun. Diketahui 

bahwa rata - rata umur perusahaan adalah sebesar 18.09 tahun. Perusahaan 

yang memiliki umur perusahaan yang paling rendah adalah PT. Bank 

Kesawan yaitu sebesar 5 tahun. Perusahaan yang memiliki umur yang paling 

tua adalah PT. Arona Bina Sejati sebesar 92 tahun. Perusahaan yang berusia 

lebih rendah dari mean adalah sebanyak 37 perusahaan atau sebesar 64.91% 

sedangkan perusahaan yang berusia di atas mean adalah sebanyak 20 

perusahaan atau sebesar 35.09% dari total 57 perusahaan. 

3. Prosentase penawaran saham 

Prosentase penawaran saham kepada publik mempunyai nilai rata - 

rata sebesar 28.005772% artinya jumlah saham yang ditawarkan kepada 

publik oleh perusahaan - perusahaan yang go public di Bursa Efek .Jakarta 

periode 1999-2003 rata - rata lebih sedikit dibanding jumlah saham yang 

ditahan oleh pemilik lama. Perusahaan yang memiliki prosentase penawaran 

saham terendah adalah PT. Trust Finance yaitu sebesar 6.521625711% dan 

yang paling tinggi adalah PT. Fatra Polindo Nusa Industri yaitu sebesar 

42.80821918%. Jumlah perusahaan yang memiliki persentase penawaran 

saham dibawah mean adalah sebanyak 49 perusahaan atau sebesar 85.96% 



Sedangkan yang memiliki persentase penawaran saham di bawah mean 

adalah sebanyak 8 perusahaan atau sebesar 14.03% dari total 57 perusahaan. 

4. Return On Asset (ROA) 

ROA diperoleh dari perhitungan laba bersih terhadap total aktiva 

berdasarkan laporan keumgan emiten yang terakhir sebelum melakukan IPO.  

Diketahui bahwa rata - rata ROA sebesar 0.0765, artinya kemampuan 

perusahaan - perusahaan dalam menggunakan total aktiva untuk 

menghasilkan laba adalah 7.65%. Perusahaan yang memiliki tingkat ROA 

yang paling rendah adalah 0.00102 yaitu PT. Ryane Adi Busana. perusahaan 

yang memiliki ROA tertinggi adalah PT. Panin Securitas yaitu sebesar 

0.29509 atau sebesar mendapatkan laba 29,509% dibandingkan dengan total 

aktiva-nya. Perusahaan yang memiliki ROA dibawah mean adalah sebanyak 

38 perusahaan atau sebesar 66.66% Sedangkan perusahaan yang memiliki 

ROA diatas mean adalah sebanyak 19 perusahaan atau sebesar 33.33% dari 

57 perusahaan. 

5. Financial Leverage (LEV) 

Financial leverage adalah perbandingan total hutang terhadap ekuitas 

berdasarkan laporan keuangan emiten yang terakhir sebelum melakukan IPO. 

Rata - rata financial leverage perusahaan - perusahaan sampel adalah sebesar 

0.5412281. Perusahaan yang financial leverage yang paling rendah adalah 

PT. Lapindo Internasional yaitu sebesar 0.03. Perusahaan yang financial 

leveragenya tinggi adalah PT. Bank Eksekutif Internasional sebesar 4,35. 

Perusahaan yang memiliki nilai financial leverage dibawah mean adalah 



sebanyak 40 perusahaan atau sebesar 70.17% Sedangkan perusahaan yang 

memiliki financial leverage di atas mean adalah sebanyak 17 perusahaan atau 

sebesar 29.83% dari total 57 perusahaan. 

6. Reputasi Auditor (RAUD) 

Reputasi auditor ditentukan berdasarkan auditor yang termasuk 

dalam kelornpok big four  dan kelompok non big four. Dari 57 perusahaan 

didapat 25 perusahaan yang memakai auditor dalam kelompok big four 

bereputasi tinggi atau sebesar 43.9% dan 32 perusahan yang tidak memakai 

auditor non big four atau 56.1% nya; artinya perusahaan - perusahaan yang 

go public di Bursa Efek Jakarta periode 1999- 2003 tidak banyak 

menggunakan auditor yang big four.  

7. Reputasi Penjamin Emisi (RPE) 

Reputasi penjamin emisi dibagi menjadi penjamin emisi yang 

prestigious (bereputasi tinggi) dan non prestigious berdasarkan pemeringkatan 

yang diperoleh dari businnes news. Berdasarkan 57 perusahaan yang 

rnenggunakan penjamin emisi yang prestigious sebanyak 5 perusahaan atau 

sebesar 8.8% sedangkan sisanya perusahaan yang menggunakan penjarnin 

yang non prestigious sebesar 91.2% atau hanya 52 perusahaan, artinya 

perusahaan - perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta periode 1999- 

2003 tidak banyak menggunakan penjamin emisi yang prestigious. 

8. Solvability ratio 

Solvability ratio adalah perbandingan total aktiva terhadap total 

hutang. Rata - rata solvability ratio perusahaan - perusahaan sampel adalah 



sebesar 5.8630702. Perusahaan yang Solvability ratio yang paling rendah 

adalah PT. Asiaplast Industries yaitu sebesar 1.065464 yang menunjukkan 

bahwa jumlah aktiva perusahaan lebih besar dibandingkan dengan hutangnya.  

Perusahaan yang solvability rationya tinggi adalah PT. Jasuindo Tiga Perkasa 

sebesar 38.44353. Perusahaan yang memiliki nilai solvability ratio diatas 

mean adalah sebanyak 14 perusahaan atau sebesar 24.56% Sedangkan 

perusahaan yang memiliki rasio di bawah mean adalah sebanyak 43 

perusahaan atau sebesar 75.44% dari total 57 perusahaan. 

4.2. Uji Asumsi Klasik 

4.2.1 Uji Normalitas  

Sebuah model regresi yang baik adalah berdistribusi normal. Normalitas 

sebuah model dapat diketahui dari distribusi residual error statistik model 

(Ghozali: 2004). Hasil pengujian normalitas residual statistik model dengan 

menggunakan dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov – Smirnov 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas  (62 data) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

62
-2.80899E-09

.7784308
.180
.180

-.154
1.415

.036

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: data sekunder  



 Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa nilai signifikasi uji sebesar 

0.036 < 5%. Dengan demikian residual dinyatakan tidak normal. Karena normal 

merupakan syarat dari analisis regresi maka dilakukan reduksi outliers data 

dengan harapan data berdistribusi normal. Setelah dilakukan reduksi outliers, 

(data yang nilai z score-nya lebih dari ± 3,0) sehingga tersisa 57 data yang 

menghasilkan residual yang berdistribusi normal. Emiten yang datanya bersifat 

outliers tersebut adalah: PT. Bank Swadesi, PT. Sumiplast Interbenua, PT. Roda 

Panggon Harapan, PT. Jasuindo Tiga Perkasa, PT. Central Corporindo 

Internasional.  

 Setelah dilakukan reduksi outliers kemudian dilakukan analisis normalitas 

residual kembali dengan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas  (57 data) 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

57
-1.91166E-09

.5842274
.165
.165

-.085
1.247

.089

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Sumber: data sekunder  

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov_smirnow residual statistik didapatkan 

nilai probabilitas sebesar 0.089 >  5% yang menunjukkan bahwa distribusi 

residual  adalah berdistribusi normal.  

 



4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multokolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Jika variabel bebas 

saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar variabel sesama 

variabel bebas sama dengan nol, untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas 

di dalam model regresi adalah sebagai berikut: 

- Nilai R² yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat 

tinggi tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel terikat. 

- Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel bebas. 

- Multokolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya 

(2) Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

(Gozali, 2001: 57) 

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan deteksi 

outlayer didapatkan hasil sebagai berikuT: 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

 
No Variabel Tollerance VIF Keterangan  

1 Auditor  0.814 1.229 Tidak berkorelasi sempurna 

2 Underwriter  0.891 1.122 Tidak berkorelasi sempurna 

3 Ln_Umur  0.754 1.327 Tidak berkorelasi sempurna 

4 Persentase saham 

yang ditawarkan  

0.844 1.185 Tidak berkorelasi sempurna 

5 ROA 0.849 1.178 Tidak berkorelasi sempurna 

6 Financial leverage 0.679 1.309 Tidak berkorelasi sempurna 

7 Solvability ratio 0.679 1.472 Tidak berkorelasi sempurna 

Sumber: data sekunder  

Dari hasil uji multikolenieritas diketahui bahwa nilai VIF ketujuh variabel 

independen sebesar 1.229, 1.122, 1.327, 1.185, 1.178, 1.309 dan 1.472 untuk 

reputasi auditor, reputasi underwriter, Ln_umur, persentase saham yang 

ditawarkan, ROA, financial leverage dan solvability ratio.  Dengan demikian 

dinyatakan bahwa variabel independen dalam penelitian bersifat orthogonal 

atau tidak terjadi korelasi sempurna satu sama lain.  

4.2.3  Uji Autokorelasi  

Kriteria mengenai ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan melihat 

nilai DW: 

1. Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah lower bound (dl), maka 

koefisien autokorelasi lebih besar dari nol, berarti ada autokorelasi positif. 



3. Bila nilai DW lebih besar daripada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih 

kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negative. 

4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau Dw 

terletak antara (4-du) dan 4-dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode (t-1). Untuk menguji autokorelasi digunakan uji 

Darbin-Watson dengan hasil sebesar 1,830. Dengan jumlah data sebanyak 57 

dan variabel independen sebanyak 7 variabel dengan metode uji one – tailed 

didapatkan nilai dl =  1,335 dan du = 1,77.  Dengan kriteria autokorelasi 

sebagai berikut: 

Maka dinyatakan bahwa nilai D-W masuk dalam kategori 1 dimana 1,830 

terletak diantara 1,77 dan (4 – 1,77= 2,23) atau dinyatakan tidak terdapat 

masalah autokorelasi dalam persamaan regresi yang dibentuk.  

 

4.2.4  Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan nilai variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedartisitas. Ada 

beberapa cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu: 



1. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual yang telah di-studentized. 

2. Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual 

dengan variabel-variabel independen penelitian.  

Hasil uji heterokedastisitas dengan metode uji grafis didapatkan 

hasil sebagai berikut:     

Gambar 1.  

Hasil Uji Heterokedastisitas dengan menggunakan uji Grafis 
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Dilihat dari hasil uji heterokedastisitas sebaran data cukup homogen. 

Namun visualisasi dengan menggunakan grafis tidak bisa digunakan sebagai 

alat ukur yang objektif untuk menentukan kondisi sesungguhnya data 

penelitian, sehingga digunakan uji heterokledastisitas dimana sifat sebaran 

data bisa diketahui secara lebih terukur. Hasil uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser menunjukkan hasil sebagai berikut: 



Tabel 4.6 
Uji Glejser 

Coefficients a

.770 .336 2.287 .027
8.125E-02 .116 .108 .699 .488
1.222E-02 .195 .009 .063 .950

-.118 .097 -.195 -1.218 .229

4.466E-04 .004 .016 .105 .917

-.248 .795 -.047 -.312 .757
-8.34E-02 .085 -.157 -.985 .329

8.634E-04 .009 .016 .093 .926

(Constant)
Auditor
Underwriter
LN_UMUR
Persentase saham
yang ditawarkan
ROA
Financial Leverage
Solvability ratio

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

Sumber: data sekunder  

Berdasarkan tabel di atas  diketahui bahwa sebaran data bersifat 

homokedastisitas, hal ini dibuktikan dengan nilai signifikasi uji nilai absolut 

residual statistik terhadap variabel independen yang tidak signifikan atau lebih 

besar dari 5%. Sehingga data yang di gunakan tidak ada gejala 

heterokedastisitas. 

 

4.3. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

4.3.1. Uji Regresi Linier Berganda 

 Uji regresi berganda dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 

bagaimana variabel reputasi auditor, reputasi underwriter, umur perusahaan, 

persentase saham yang ditawarkan, profitabilutas, financial laverage dan 

solvability ratio. Hasil uji regresi dengan menggunakan bantuan SPSS for 

Windows adalah sebagai berikut: 

 

 



Tabel 4. 7 
Hasil Uji Regresi Berganda 

Variabel Coeficient â t Sig 

Konstant 1.442 2.697 0.005 

Auditor 0.227 1.227 0.113 

Underwriter -0.375 -1.211 0.116 

Ln_umur -0.189 -1.225 0.113 

Prosentase saham yang ditawarkan -2.42E-03 -0.358 0.361 

ROA -2.450 -1.940 0.029 

Financial leverage -.108 -.804 0.2125 

Solvability ratio 5.655E-03 0.385 0.351 

Dependen variabel :initial return 

 Sumbe r: Data sekunder yang di olah  

4.3.3. Uji Hipotesis dan Pembahasan 

4.3.3.1. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap 

dependen secara parsial. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji hipotesis 1. 

 Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji sebesar 

0.113 > 5 % menunjukkan bahwa reputasi auditor tidak terbukti signifikan 

mempengaruhi initial return. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini 

tidak konsisten dengan hasil penelitian Beatty (1989) dalam Trisnawati (1999), 

hasil analisis Betty  (1989) menunjukkan bahwa reputasi auditor, berpengaruh 

signifikan terhadap initial return. Sedangkan trisnawati (1999) Hasil ini juga 

tidak konsisten dengan (Holland dan Horton, 1993) dalam Daljono (2000) yang 



menyatakan bahwa Penggunaan adviser yang profesional (auditor dan underwriter 

yang mempunyai reputasi tinggi) dapat digunakan sebagai tanda atau petunjuk 

terhadap kualitas perusahaan emiten atau bahwa emiten mempunyai informasi 

yang tidak menyesatkan mengenai prospeknya di masa mendatang. Akan tetapi 

hasil ini sesuai dengan penelitian Daljono (2000) yang mengatakan bahwa 

reputasi auditor dengan initial return tidak terdapat hubungan yang signifikan 

yang dilihat pada hasil  nilai sig 0,481.  Tidak signifikannya hasil penelitian ini 

kemungkinan di karenakan investor atau trader yang tidak melihat reputasi auditor 

sebagai indikator yang membawa kepercayaan bagi mereka. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa investor di pasar perdana tidak mempercayai informasi 

prospektus yang dikeluarkan oleh emiten.  

2. Uji hipotesis 2. 

 Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa nilai signifikasi uji sebesar 

0.116 > 5 % menunjukkan bahwa reputasi underwriter tidak terbukti signifikan 

mempengaruhi initial return. Hal ini tidak konsisten dengan hasil penelitian 

Baron (1982) dalam Daljono (2000) yang menyatakan bahwa underwriter 

memiliki informasi lebih tentang pasar modal, sedangkan emiten merupakan 

pihak yang tidak memiliki informasi pasar modal Kompensasi yang diberikan 

underwriter dilakukan dengan mengizinkan underwriter menawarkan harga 

perdana sahamnya dibawah harga equilibrium. Dengan demikian, semakin besar 

ketidakpastian akan semakin besar risiko yang dihadapi underwriter, maka akan 

menyebabkan tingkat underpricing semakin tinggi Hasil ini juga tidak konsisten 

dengan Penelitian  Cristy et.all  (1996) dalam Nasirwan (2002) menunjukkan 



bahwa reputasi penjamin emisi berasosiasi signifikan dengan initial return. Akan 

tetapi hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Trisnawati (1999) yang 

menyatakan bahwa reputasi underwriter tidak mempengaruhi initial return karena 

informasi ini tidak digunakan oleh investor di pasar perdana. Tidak signifikannya 

hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa mayoritas investor tidak 

menganggap reputasi underwriter sebagai salah satu sinyal yang memiliki 

kandungan informasi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan investasi di  

saham-saham perdana.  

3. Uji hipotesis 3. 

Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,113 > 5% 

yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap initial return. Penolakan 

hipotesis ini mengindikasikan bahwa hasil penelitian ini konsisten dengan dengan 

hasil penelitian Daljono (2000)  yang membuktikan bahwa initial return tidak 

signifikan dipengaruhi oleh umur perusahaan. Secara tidak langsung hasil 

penelitian ini tidak mendukung penelitian (Christy et al. 1996 dan Trisnawati, 

1996) dimana umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor 

dalam menanamkan modalnya. Hasil ini juga tidak konsisten dengan hasil 

penelitian Rosyati dan Sabeni (2002) juga membuktikan bahwa umur 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap underpricing dimana 

menunjukkan bahwa semakin lama perusahaan beroperasi maka semakin kecil 

kemungkinan terjadinya underpricing. Tidak signifikannya umur dalam 

mempengaruhi initial return menunjukkanbahwa banyaknya informasi 



yangtersedia tidak mampu meyakinkan investor untuk berinvestasi terhadap 

saham-saham perdana. 

4. Uji hipotesis 4. 

Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,361 > 5% 

yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa persentase saham yang ditawarkan tidak mempengaruhi initial return. 

Hasil ini tidak konsisten dengan Nasirwan (2002) dan Maryanto (2003) yang 

membuktikan bahwa persentase yang ditawarkan kepada publik berpengaruh 

signifikan terhadap initial return. Namun hasil ini konsisten dengan hasil 

penelitian Daljono (2000) yang menyatakan bahwa persentase saham yang 

ditawarkan tidak signifikan berpengaruh terhadap initial return. Dan juga 

konsisten dengan penelitian Trisnawati (1999) di mana variabel prosentase 

penawaran saham tidak berpengaruh terhadap initial return. 

Penolakan hipotesis ini mungkin dikarenakan investor belum menganggap 

jumlah prosentase penawaran saham yang ditawarkan sebagai indikator prospek 

baik bagi perusahaan di masa yang akan datang melalui ketersediaan dana yang 

cukup untuk investasi atas hasil IPO.  

5. Uji hipotesis 5. 

 Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0,029 > 5% 

yang mengindikasikan bahwa hipotesis diterima. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam level of confidence 95% reputasi profitabilitas mempengaruhi initial 

return. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Ghozali dan Mudrik Ali 

Mansur (2002) dalam Supriyadi (2004) mempergunakan yang menganalisis   



pengaruh variabel reputasi underwriter, persentase saham yang ditahan, ukuran 

perusahaan, ROA terhadap tingkat underpricing. Penelitian ini menemukan 

variabel ROA yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap initial return. 

Hasil ini juga konsisten dengan hasil penelitian Ardiansyah (2004) yang 

menyatakan bahwa tingkat profitabilitas merupakan informasi tingkat keuntungan 

yang dicapai atau informasi mengenai efektifitas operasional perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mengurangi ketidak pastian IPO 

sehingga mengurangi initial return. Signifikannya hasil ini menunjukkan bahwa 

investor menggunakan profitabilitas historis sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan berinvestasi di saham-saham perdana.  

 

6. Uji hipotesis 6. 

 Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0.2125 > 5% 

yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa financial leverage tidak mempengaruhi initial return. Hasil ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Daljono (2000) menunjukkan bahwa leverage 

keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap initial return.  Juga tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Ardiansyah (2004) yang menguji pengaruh 

ROA, financial leverage, EPS, proceed, pertumbuhan, current ratio, dan ukuran 

perusahaan terhadap initial return perusahaan yang melakukan IPO. Hasilnya 

membuktikan bahwa financial leverage merupakan salah satu variabel yang 

signifikan terhadap return 15 hari setelah IPO.  Secara teoritik Financial 

Leverage yang tinggi menunjukkan risiko finansial atau risiko kegagalan 



perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi, dan 

sebaliknya. Namun demikian hasil ini tidak signifikan mendukung hasil 

penelitian terdahulu dan kajian teoritik yang menyatakan bahwa financial 

leverage mempengaruhi initial return. Peneliti menduga bahwa diantara 

investor terjdi perbedaan pandangan mengenai financial leverage. Investor 

yang bersifat risk seeker menganggap tingginya rasio ini sebagai sinyal dari 

tingginya optimisme manajemen dalam melihat masa depan perusahaan, 

sehingga berani lebih menanggung risiko. Namun bagi investor yang 

tergolong dalam kelompok risk adverse lebih menganggap hutang sebagai 

cermin dari risiko perushaaan di masa yang akan datang menurut 

 

7. Uji hipotesis 7. 

 Hasil pengujian hipotesis didapatkan nilai signifikasi uji sebesar 0.351> 5% 

yang mengindikasikan bahwa hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa solvability ratio tidak mempengaruhi initial return. Hasil ini tidak 

konsisten dengan hasil penelitian Roos (1977) dalam Firth dan Liau-Tan (1998) 

dalam Daljono (2000) mengungkapkan bahwa manajer hanya akan menggunakan 

tingkat hutang yang tinggi apabila ia yakin akan prospek yang menguntungkan. 

Pihak kreditur tentunya dalam memutuskan pemberian pinjaman, juga 

mempertimbangkan prospek perusahaan yang diberi kredit. Dengan demikian 

tingkat hutang merupakan informasi yang dipertimbangkan oleh para investor.  

Hasil ini, juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Indarta (2002) melakukan 



analisis fundamental dengan menguji variabel-variabel keuangan (DER, EPS dan 

solvency ratio). Hasilnya menunjukkan bahwa hanya EPS dan solvency ratio yang 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap initial return. Hasil penelitian ini 

mendukung penelitian Daljono (2000) dimana hasil penelitiannya menyatakan 

tidak ada hubungan antara solvability ratio dengan initial return. Peneliti 

menduga bahwa investor tidak menganggap bahwa tingkat hutang sebagai 

pertandajhjg prospek kinerja yang baik. Tingkat hutang yang besar dipandang 

sebagai beban berat bagi perusahaan. 



4.3.3.2. Uji F / Hipotesis 8 

Berdasarkan analisis didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4. 8 

Hasil Uji F 

ANOVAb

2.995 7 .428 1.097 .380a

19.114 49 .390
22.109 56

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Solvability ratio, Persentase saham yang ditawarkan,
Underwriter, Auditor, ROA, Financial Leverage, LN_UMUR

a. 

Dependent Variable: Initial Returnb. 
 

  Sumber: data sekunder  

Uji F sering kali juga dinamakan dengan analysis of variance. Uji ini 

bertujuan untuk menguji apakah variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa 

nilai signifikasi uji bernilai 0.380 > 5% yang mengindikasikan bahwa reputasi 

auditor, reputasi underwriter,umur perusahaan, persentase shaam yang 

ditawarkan, profitabilitas,  financial leverage dan solvability ratio secara bersama-

sama tidak mempengaruhi initial retrun. 

4.3.2. Uji Determinasi 

 Uji determinasi adalah uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar variasi perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen penelitian. Pembacaan hasil uji ini dapat dilakukan dengan membaca 

R2 atau nilai adjusted R2, namun demikian penggunaan adjusted R2 akan 

menghasilkan estimasi yang relatif lebih baik dibandingkan dengan penggunaan 



R2. Hal ini didasatkan pada kenyataan adanya kelemahan mendasar dari R2
 yang 

bias terhadap pertambahan jumlah variabel bebas. Yang artinya bahwa setiap 

penambahan variabel bebas cenderung akan meningkatkan nilai determinasi, dan 

hal ini tidak terjadi pada adjusted R2, yang mana peningkatan nilai determinasi 

hanya akan terjadi apabila variabel yang ditambahkan dalam model signifikan 

mempengaruhi variabel terikat. (Ghozali: 2002).  

 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Determinasi 

Model Summaryb

.368a .135 .012 .6246 1.830
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Solvability ratio, Persentase saham yang
ditawarkan, Underwriter, Auditor, ROA, Financial Leverage,
LN_UMUR

a. 

Dependent Variable: Initial Returnb. 
 

 

Sumber: Data sekunder  

 

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R square sebesar 0,012 

yang dapat dimaknai bahwa hanya 1,2% variasi initial return dapat dijelaskan 

oleh reputasi auditor, reputasi underwriter, Ln_umur perusahaan, ROA, financial 

laverage dan solvability ratio. Sedangkan sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian seperti ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba.  

 



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

initial return. Variabel-variabel tersebut meliiputi: initial return,  reputasi auditor, 

reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan, umur perusahaan, 

profitabilitas yang diukur dengan ROA, financial leverage dan solvabilitas ratio. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa: 

1. Reputasi auditor tidak terbukti signifikan mempengaruhi initial return.  

2. Reputasi underwriter tidak terbukti signifikan mempengaruhi initial return.  

3. Umur perusahaan tidak terbukti signifikan mempengaruhi initial return . 

4. Persentase saham yang ditawarkan tidak mempengaruhi initial return. 

5. Reputasi profitabilitas tidak mempengaruhi initial return. 

6. Financial leverage tidak mempengaruhi initial return. 

7. Solvability ratio  mempengaruhi initial return. 

8. Hasil uji bersama-sama dihasilkan nilai Adjusted R square sebesar 0,012 

yang dapat dimaknai bahwa hanya 1,2% variasi initial return dapat 

dijelaskan oleh market, reputasi underwriter, reputasi auditor, Ln umur 

perusahaan, ROA, financial laverage dan solvability ratio. Sedangkan 

sisanya sebesar 98,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian seperti 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba.  

 



5.2 Keterbatasan  

Model yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya mampu 

mengestimasi 1,2% variasi perubahan solvabilitas. Rendahnya nilai determinasi 

menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi initial return 

ternyata tidak bisa digunakan untuk mengestimasi initial return.  

 

5.3 Saran 

Penelitian yang akan datang diharapkan memasukkan variabel lain seperti 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan laba. Dan apabila terdapat jumlah sampel 

yang memungkinkan, analisis hendaknya dilakukan secara sektoral. 

Bagaimanapun setiap industri memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain 

sehingga melakukan penelitian dalam level industrial akan lebih baik 

dibandingkan apabila dilakukan secata menyeluruh. Dan hal ini hanya bisa 

dilakukan dengan periode pengamatan yang lebih panjang mengingat tidak 

tersedianya data yang cukup untuk dianalisis apabila pengamatan dilakukan dalam 

jangka pendek.  
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