BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1.

Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

2.1.1

Profitabilitas
Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba

melalui semua kemampuan, dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan,
kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Menurut Weston
dan Bridham (2001), rasio profitabilitas adalah sekelompok rasio yang
menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, pengelolaan aktiva, dan
pengelolaan utang terhadap hasil-hasil operasi.
Profitabilitas menurut Sartono (2001) adalah kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas
pengelolaan perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas berarti semakin baik, karena
kemakmuran

pemilik

perusahaan

meningkat

profitabilitas.
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dengan

semakin

tingginya
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Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Menurut Kashmir
(2008;89) ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan yaitu:
1) Margin laba bersih
2) Perputaran total aktiva
3) Laba bersih
4) Penjualan
5) Total Aktiva
6) Aktiva Tetap
7) Aktiva Lancar
8) Total Biaya
Dalam kaitannya dengan IPO profitabilitas yang tinggi akan mengurangi
ketidakpastian bagi investor sehingga akan menurunkan tingkat return awal
(Ghozali, 2002).

Cara Pengukuran Profitabilitas
Ada beberapa rasio yang digunakan dalam pengukuran tingkat profitabilitas
menurut Syamsuddin (2004):
1) Gross Profit Margin
Gross profit margin (GPM) digunakan untuk mengukur tingkat laba kotor
dibandingkan dengan volume penjualan.
GPM = (Gross Profit / Sales) x 100%
2) Operating Profit Margin
Operating profit margin digunakan untuk mengukur tingkat laba operasi
dibandingkan dengan volume penjualan.
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OPM = (Operating Profit / Sales) x 100%
3) Nett Profit Margin
Digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dibandingkan dengan
volume penjualan
NPM = (Nett Profit After Tax / Sales) x 100%
4) Total Asset Turn Over
Total Asset Turn Over digunakan untuk mengukur berapa kali total aktiva
perusahaan menghasilkan volume penjualan.
TATO = (Sales / Total Asset) x 100%
5) Return On Assets (ROA)
Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan bersih yang
diperoleh dari total aktiva perusahaan. Rasio ini merupakan pengukuran
kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan jumlah aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.
Semakin tinggi rasio ini, semakin baik keadaan suatu perusahaan.
ROA = (Nett Profit After Tax / Total Assets) x 100%
6) Return on Equity (ROE)
Return On Equity (ROE) digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan
bersih yang diperoleh oleh pemilik perusahaan atas modal yang
diinvestasikan.
ROE = (Nett Profit After Tax / Total Equity) x 100%
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7) Return on common stock atau tingkat penghasilan saham biasa
Digunakan untuk mengukur tingkat penghasilan dari pemegang saham
biasa.
RCS = (EAT-Prefered Dividen) / (Stock Holder Equity-Preferen Equity)
8) Earning pershare (EPS) atau penghasilan pendapatan perlembar saham
biasa.
EPS digunakan untuk mengukur jumlah pendapatan perlembar saham biasa.
EPS = Earning available for common stock / Number of share of common stock
9) Deviden pershare atau deviden perlembar saham
Deviden pershare digunakan untuk menghitung jumlah pendapatan yang
dibagikan (dalam bentuk deviden) untuk setiap lambar saham biasa
10) Book Value pershare
Book value pershare digunakan untuk menghitung nilai atau harga buku
saham biasa yang beredar.

2.1.2

Solvabilitas
Menurut Munawir (2010:32), “Solvabilitas adalah menunjukkan kewajiban

keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan
jangka pendek maupun jangka panjang.” Sedangkan menurut Riyanto (2010:32),
“Solvabilitas dimaksudkan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar
semua utang-utangnya (baik jangka pendek maupun jangka panjang).”
Suatu perusahaan dikatakan solvabel apabila perusahaan tersebut
mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-
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hutangnya, sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil daripada
jumlah hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insovabel.
Menurut Riyanto (2010:33), dalam hubungannya antara likuiditas dan
solvabilitas ada empat kemungkinan keadaan yang dapat dialami oleh perusahaan:
1) Perusahaan yang likuid tetapi insolvabel.
2) Perusahaan yang likuid dan solvabel.
3) Perusahaan yang solvabel tetapi illikuid.
4) Perusahaan yang insolvabel dan illikuid.
Bagi perusahaan yang insolvabel maupun illikuid, kedua-duanya pada suatu
waktu akan menghadapi kesukaran finansial, yaitu pada waktu tiba saatnya untuk
memenuhi kewajibannya. Tingkat solvabilitas itu sendiri dapat dipertinggi dengan
jalan sebagai berikut:
1) Menambah aktiva tanpa menambah utang atau menambah aktiva relatif
lebih besar daripada tambahan utang.
2) Mengurangi utang tanpa mengurangi aktiva atau menguragi utang relatif
lebih besar daripada berkurangnya aktiva. (Riyanto,2010:25)
Rasio solvabiltas atau yang sering juga disebut rasio leverage merupakan
rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai
dengan utang (Kasmir, 2012:151). Artinya berapa besar beban utang yang
ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
Penggunaan rasio solvabilitas bagi perusahaan memberikan banyak manfaat
yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi. Menurut Fred Weston
dalam Kasmir (2012:152), rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:
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1) Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai
margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil
sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2) Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat,
berupa

tetap

dipertahankannya

penguasaan

atau

pengendalian

perusahaan.
3) Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang
dipinjamkannya dibandingkan degan bunga yang harus dibayarnya,
pengembalian kepada pemilik diperbesar.

Jenis-Jenis Rasio Solvabilitas
Biasanya penggunaan rasio solvabilitas atau leverage disesuaikan dengan
tujuan perusahaan. Artinya perusahaan dapat menggunakan rasio leverage secara
keseluruhan atau sebagian dari masing-masing jenis rasio solvabilitas yang ada.
Dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang sering digunakan
perusahaan. Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas anatara lain:

1) Debt to asset ratio (DAR)
Menurut Kasmir (2008:156) Debt to Asset Ratio (DAR) adalah rasio
utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang
dengan total aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar
jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva
guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Menurut Marggaretha
Debt to Asset Ratio (DAR) adalah variabel yang mendefinisikan
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seberapa banyak proporsi dari aktiva yang sumber pendanaannya
berasal dari pinjaman atau kredit. Adapun rumus untuk menghitung
Debt to Asset Ratio (DAR) menurut Kasmir (2008:156) adalah sebagai
berikut:
DAR = Total Debt / Total Asset
2) Debt to equity ratio (DER)
Menurut Kasmir (2012:157) Debt to Equity Ratio (DER) adalah rasio
yang digunakan untuk menghitung nilai utang dengan ekuitas. Debt to
Equity Ratio (DER) adalah variabel yang mendefinisikan seberapa
banyak proporsi dari modal perusahan yang sumber pendanaannya
berasal dari pinjaman atau kredit. Menurut Kasmir (2012:158), rasio ini
berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam
(kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini juga berfungsi untuk
mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan
utang. Adapun rumus untuk menghitung Debt to Equity Ratio (DER)
menurut kasmir adalah sebagai berikut:
DER = Total Hutang / Total Equity
3) Long term debt to equity ratio (LDER)
Rasio yang digunakan untuk menghitung perbandingan hutang jangka
panjang dengan jumlah ekuitas
LDER = Total Hutang Jangka Panjang / Total Equity
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4) Tangible assets debt coverage
Rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan Aset Berwujud
dengan jumlah hutang
Tangible assets debt coverage = Total Aset Berwujud / Total Hutang
5) Equity to total assets ratio (EAR)
Rasio ini digunakan untuk menghitung perbandingan total ekuitas
terhadap total asset
EAR = Total Equity / Total Asset
Solvabilitas merupakan rasio pengukuran kemampuan perusahaan dalam
pemenuhan

kebutuhan

lancarnya

seperti

hutang.

Semakin

tinggi

nilai

solvabilitasnya maka perusahaan semakin dianggap baik oleh masyarakat karena
diangggap memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut meningkatkan minat
masyarakat dalam memilih saham perusahaan yang akan dibeli.

2.1.3

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 yang bersangkutan di hari pertama dipasar 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).
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Initial return dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya:
1

Faktor keuangan (akuntansi)
Faktor-faktor akuntansi seperti profitabilitas, tingkat leverage, Earnings
per share, Price earnings ratio, dan total asset.


Profitabilitas: Kemampuan menghasilkan laba (profit) selama
periode tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau
modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri (Van
Horn dan Wachowiez, 2012:148-149).



Tingkat Leverage: Leverage jika diartikan secara harfiah berarti
pengungkit, pengungkit digunakan untuk mengangkat beban berat.
Dalam ilmu manajemen keuangan juga dikenal leverage, namun
dalam makna yang berbeda tentunya. Menurut Sartono (2001)
“Leverage adalah penggunaan asset dan sumber dana (sources of
funds) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud
agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham”.
Dengan kata lain, penggunaan leverage ditujukan agar keuntungan
yang diperoleh lebih besar daripada biaya asset dan sumber dananya,
sehingga dapat membayar biaya tetap dan meningkatkan
keuntungan perusahaan atau pemegang saham.



Earning per Share: Jumlah laba per lembar saham.



Price Earning Ratio: Perbandingan harga saham dengan laba bersih
perusahaan.
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2.

Faktor non keuangan (non akuntansi)
Faktor non keuangan seperti informasi yang dapat mendukung dan
mempengaruhi investor dalam mengambil keputusan berinvestasi, misalnya
adalah underwriter, auditor, jenis industri, umur perusahaan dan prosentase
kepemilikan saham.
Widiyanti (2013) dan Irawati (2009) memberikan hasil negatif signifikan

terhadap pengaruh Earnings per share (EPS) terhadap initial return, selain itu hasil
penelitian Arif (2010) menyatakan bahwa pengaruh Earnings per share (EPS)
terhadap initial return adalah positif signifikan. Akan tetapi hasil penelitian dari
Nugroho (2009) tidak berhasil menunjukkan adanya pengaruh signfikan antara EPS
terhadap initial return.
Pengaruh tingkat leverage terhadap initial return telah diteliti oleh Widiyanti
(2013) yang menunjukkan hasil bahwa tingkat leverage berpengaruh negatif
signifikan terhadap initial return. Hasil penelitian tersebut bertentangan dengan
hasil dari Arif (2010), Nugroho (2009) dan Amin (2001) yang menyatakan bahwa
tingkat leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return. Penelitian
mengenai pengaruh Return on asset (ROA) terhadap initial return disebutkan oleh
Widiyanti (2013) bahwa ROA mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap
initial return, sedangkan Nugroho (2009) dan Amin (2001) menyatakan bahwa
ROA mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap initial return saham pada
penawaran perdana (IPO). Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Arif
(2010) dan Indah (2006) yang menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh
signifikan terhadap initial return.
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Faktor – faktor non akuntansi juga telah diteliti oleh beberapa peneliti
terdahulu untuk mengetahui pengaruh faktor non akuntansi terhadap initial return.
Peosentase pemegang saham yang dipertahankan oleh pemegang saham lama
seperti disebutkan dalam penelitian Widiyanti (2013) yaitu berpengaruh positif
signifikan. Akan tetapi Arif (2010), Nugroho (2009), dan Indah (2006) menyatakan
dalam hasil penelitiannya bahwa prosentase pemegang saham yang dipertahankan
oleh pemegang saham lama tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap initial
return.
Arif (2010) dan Amin (2001) melakukan penelitian mengenai reputasi auditor
sebagai faktor non akuntansi. Arif (2010) berhasil menunjukkan hubungan negatif
signifikan antara prosentase pemegang saham lama terhadap initial return,
sedangkan Amin (2001) menunjukkan hubungan positif signifikan antara
prosentase pemegang saham lama terhadap initial return. Hasil tersebut tak sejalan
dengan hasil penelitian Widiyanti (2013), Nugroho (2009), dan Irawati (2009) yang
menyatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengariuh signifikan terhadap initial
return.
Hasil penelitian Amin (2001) tentang reputasi underwriter terhadap initial
return menunjukkan hasil negatif signifikan. Berbeda dengan hasil penelitian dari
Widiyanti (2013), Arif (2010) dan Yolana (2005) yang menyatakan bahwa reputasi
underwriter tidak berpengaruh signifikan terhadap initial return. Faktor non
akuntansi lainnya yaitu jenis industri. Sebagaimana hasil penelitian dari Yolana
(2005) barhasil menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan antara jenis
industri terhadap initial return. Namun Irawati (2009) dalam penelitiannya tidak
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berhasil menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara jenis industri
terhadap initial return.

2.1.4

Initial Public Offering (IPO)
Teori IPO menyatakan perusahaan menawarkan saham ke publik untuk

mendapatkan dana dalam rangka going concern perusahaan. Perusahaan
menawarkan saham ke public dengan harga tertentu. Harga IPO awalnya ditentukan
oleh perusahaan dengan perhitungannya sendiri karena informasi perusahaan hanya
dimiliki perusahaan. Tetapi, harga IPO kemudian ditentukan oleh perusahaan
bersamaan dengan perusahaan sekuritas yang menjamin penerbitan saham tersebut.
Akibatnya harga yang terjadi menjadi harga kesepakatan antara perusahaan
sekuritas dan perusahaan yang menerbitkan saham.
Pembahasan teori IPO sebenarnya membahas underpricing harga saham
IPO. Underpricing bisa dilihat dari dua pendekatan, yaitu:
1) Pendekatan non-permintaan dan penawaran.
Pada pendekatan ini, harga saham dijual lebih murah dari harga intrinsiknya
atau harga wajarnya. Bila sebuah saham dijual seharga Rp. 750 per saham
disimbol dengan ps sementara harga wajarnya pw sebesar Rp. 900 per saham.
Biasanya, penjamin emisi melakukan ini agar saham tersebut bisa dijual
oleh penjamin emisi. Adanya harga saham dibawah harga wajar maka harga
saham tersebut nantinya diperdagangkan akan menuju harga wajar tersebut
ketika di pasar sekunder, oleh karenanya, underpricing dapat dituliskan
sebagai berikut
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Ug = pw – ps

t < t+

Kejadian ini bisa terjadi bila kesepakatan antara perusahaan penerbit saham
setuju dengan penjamin emisi. Tindakan penjualan dibawah harga wajar
dikarenakan penjamin emisi tidak menginginkan investornya rugi bila
berinvestasi pada saham yang ditawarkan penjamin emisi. Tindakan
penjamin emisi pasti menekan perusahaan penerbit agar harga saham yang
ditawarkan ke publik dibawah harga wajar.
2) Pendekatan initial return atau bisa juga disebut permintaan dan penawaran.
Underpricing harga saham tergantung dari permintaan dan penawaran pada
hari pertama saham tersebut ditransaksikan di Bursa. Harga yang
dipergunakan bisa menggunakan opening price atau closing price pada
transaksi hari pertama. Bila harga yang ditawarkan ke publik pada pasar
perdana, ps sebesar Rp. 750 per saham dan pada hari pertama saham tersebut
ditransaksikan dengan harga penutupan sebesar Rp. 1.000 per saham maka
harga saham ini dianggap underpricing. Artinya, harga wajar perusahaan
adalah harga permintan dan penawaran, pm sebesar Rp.1.000,- yang terjadi
pada penutupan harga pasar. Adapun undepricing saham tersebut sebagai
berikut:

Pendekatan kedua ini yang sering menjadi bahan penelitian para akademisi
dan peneliti dan dipublikasikan di berbagai jurnal. Pendekatan pertama jarang
dipergunakan dikarenakan kesulitan mendapatkan harga wajar perusahaan.
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Pembahasan mengenai IPO ini dapat dikelompokkan menjadi lima pendekatan oleh
Anderson dkk (1995), yaitu:
1) Pendekatan Adverse Selection
Pendekatan Adverse Selection menyatakan bahwa underpricing merupakan
konsekuensi dari tingkah laku rasional oleh penerbit saham pada
karakteristik lingkungan oleh adanya asimetris informasi diantara investor
yang potensial. Investor memiliki perbedaan informasi mengenai
perusahaan sehingga biasanya kompetisi investor sangat ketat pada saham
yang sangat bagus dikarenakan investor yang memiliki informasi akan
memesan saham lebih besar (menggandakan pemesanan) sementara pada
saham bisa memperkecil pemesanan. Adapun penelitian kelompok
pendekatan ini seperti Rock (1986); Beatty and Ritter (1986), Carter and
Manaster (1990), Koh and Walter (1989), Ritter (1984) dan McStay (1982)
dan yang lainnya.
2) Principal-Agent
Pendekatan Principal-Agent ini dimulai dengan berkembangnya teori
principal-agent untuk menganalisa pembuat keputusan finansial. Baron
(1982) menggunakan metoda analisis principal-agent dalam menganalisis
underpricingnya harga saham IPO dimana model ini yang pertama
didiskusikan para akademisi dan peneliti. Perusahaan sekuritas sebagai
partner (disebut agent) untuk menjual saham ke publik yang dimiliki
perusahaan (principal), maka informasi yang paling lengkap dimiliki oleh
perusahaan sekuritas. Akibatnya, perusahaan sekuritas akan meminta harga
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saham yang dijual menjadi underpricing agar bisa laku dijual sebagai salah
satu alasan agent.
3) Signalling
Pendekatan Signalling merupakan pendekatan yang berbeda dengan dua
pendekatan sebelumnya dimana adanya asismetris informasi merupakan
pokok utama pembahasan. Pada pendekatan ini menyatakan bahwa orangorang di dalam perusahaan lebih banyak mengetahui informasi perusahaan
sehingga tindakan perusahaan merupakan signal kepada pihak diluar
perusahaan. Signal yang diberikan yaitu saham yang dijual mempunyai
kualitas yang bagus dan harga yang bagus dimana investor mendapat untung
membelinya, oleh karenanya tugas perusahaan menyampaikan signal
tersebut agar diingat oleh investor. Adapun penelitian yang mengemukakan
model signall ini yaitu Allen and Faulhaber (1989), Gribalt and Hwang
(1989), Welch (1989), dan yang lainnya.
4) Heterodox Explanations
Pendekatan Heterodox merupakan sebuah pendekatan yang berbeda dari
pendekatan

yang

diuraikan

sebelumnya.

Pendekatan

ini

banyak

menyampaikan persoalan teori penghindaran gugatan hukum (Lawsuit
Avoidance Theory) yang diperkenalkan Tinic (1988), pengumpulan
informasi sebelum penjualan, argumen kekuatan monopoli dan divergennya
opini yang terjadi. Berbagai variasi dari pendekatan yang dipergunakan
menjadi adanya uraian heterodox untuk underpricing. Adapun penelitian
yang menggunakan pendekaan ini yatu Tinic (1988), Mauer and Senbet
(1992), Benveniste and Spindt (1989), dan Welch (1992) serta yang lainnya.
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5) IPO Model lainnya.
Pendekatan kelima yang dikenal pendekatan model IPO lainnya dimana
pendekatan ini sedikit berdeda dalam membahas underpricing IPO tersebut.
Pendekatan ini membahas tentang pilihan jenis penawaran (best effort vs
firm commitment); penentuan provisi penawaran seperti pembagain alokasi
saham dan minimum penjualan, level spread bid-ask untuk saham IPO;
ventur capital dan pola intemporal tingkat pengembalian IPO. Pilihan jenis
penawaran merupakan penelitian yang paling banyak dibahas terutama
melihat kinerja IPO saham yang ditawarkan. Biasanya, penawaran dengan
best effort cenderung menawarkan jumlah yang besar, lebih berisiko dan
secara rata-rata harganya pasti underpricing. Teori Permainan yang sering
dipergunakan dalam menganalisis undepricing harga saham yang
ditawarkan (Bower, 1989).
Fenomena untuk menjadi perusahaan publik semakin diminati oleh
perusahaan dalam beberapa tahun belakangan ini. Banyak pendapat yang
menjustifikasi manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menjadi perusahaan
publik. Pagano et al. (1998) menyatakan beberapa alasan perusahaan untuk
melakukan go public, yaitu mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining
yang lebih besar dengan bank, diversifikasi likuiditas dan portofolio, monitoring,
pengakuan investor, dan perubahan kontrol.
Apabila saham dijual ke publik, berarti perusahaan tersebut melakukan go
public. Melalui go public perusahaan dapat menarik dana yang relatif besar dari
masyarakat secara tunai. Sebaliknya, bagi masyarakat berarti memperoleh
kesempatan untuk ikut memiliki perusahaan tersebut sehingga terjadi distribusi
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kesejahteraan. Dengan ikutnya masyarakat luas dalam kepemilikan akan membawa
konsekuensi bagi pemilik semula, yaitu hak kepemilikannya relatif berkurang
dibandingkan dengan sebelum go public. Ada beberapa motivasi bagi perusahaan
yang melakukan go public. Diantaranya yang umum adalah untuk pendanaan
pertumbuhan perusahaan (Pagano et al., 1998). Akan tetapi, di Italia perusahaan
melakukan IPO bukan untuk mendanai investasi dan pertumbuhan pada masa
mendatang, melainkan untuk rebalance modalnya setelah melakukan investasi
yang besar (Pagano et al., 1998). Kim et al., (1993) mengemukakan ada dua alasan
mengapa perusahaan go public, yaitu karena pemilik lama ingin melakukan
diversifikasi portofolio mereka dan karena perusahaan tidak memiliki alternatif
sumber dana lain untuk membiayai proyek investasinya.
Apapun motivasi go public, perusahaan menginginkan dana yang terkumpul
dari IPO bisa maksimum. Agar perusahaan dapat segera mendapatkan dana dari
pelemparan sahamnya ke publik, perusahaan menyerahkan masalah yang berkaitan
dengan IPO ke underwriter. Dengan adanya underwriter, perusahaan akan segera
mendapatkan dana sebesar harga IPO.
Initial Public Offering (IPO) atau penawaran perdana disebut juga sebagai
penjualan saham di pasar perdana. Agar dalam memasuki pasar perdana bisa
berjalan lancar, perusahaan menyerahkannya ke pihak yang profesional (Fatchan,
1999). Profesi yang diserahi oleh perusahaan untuk menyelesaikan masalahmasalah IPO adalah underwriter. Underwriter umumnya menjalankan tiga fungsi,
yaitu:
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1) Advisory function,
Sebagai pemberi saran (advisory function), underwriter dapat memberikan
saran berupa tipe sekuritas, penentuan harga sekuritas, dan waktu
pelemparannya.
2) Underwriting function,
Underwriting function adalah fungsi penjaminan, yaitu underwriter
membeli seluruh sekuritas, yang kemudian dijual kembali kepada
masyarakat. Dengan demikian underwriter menanggung risiko tak
terjualnya sekuritas ke publik. Jika nilai saham cukup besar, underwriter
membentuk sindikat yang terdiri atas lead underwriter dan underwriter
anggota. Underwriter anggota dalam kelompok dapat berfungsi sebagai
pembeli sekuritas dan kemudian menjualnya ke publik atau hanya ikut
memasarkan sekuritas ke publik. Setelah saham dijual di pasar perdana
saham tersebut didaftarkan di pasar sekunder (listing).
3) Marketing function.
Dengan didaftarkannya saham tersebut di bursa, saham tersebut mulai dapat
diperdagangkan di bursa efek bersamaan dengan efek yang lainnya.
Underwriter memiliki peran untuk memasarkannya. Menurut Yasa (2008)
pasar sekunder merupakan tempat jual beli efek yang telah didaftarkannya.
Bagi investor yang menginginkan likuiditas, mereka dapat menjual efek
(saham) yang dipegangnya di pasar sekunder. Sebaliknya, bagi calon
investor yang berminat terhadap efek tertentu, mereka dapat membeli efek
tersebut di pasar sekunder. Harga saham yang terjadi di pasar sekunder
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ditentukan oleh mekanisme kekuatan penawaran dan permintaan (supply &
demand).

2.1.5

Underpricing
Underpricing adalah suatu keadaan, dimana harga saham pada saat

dilakukan penawaran perdana lebih rendah dibandingkan dengan ketika
diperdagangkan di pasar sekunder. Studi tentang IPO secara internasional
menyatakan bahwa 9 dari 10 penelitian menyimpulkan telah terjadi underpricing
(Aggarwal et.al,1993). Ibbotson (1975) mengemukakan bahwa dari penelitian
tentang IPO di Amerika Serikat, terdapat rata-rata underpricing 1% dari bulan
kedua sampai dengan keempat. Beberapa studi di beberapa negara mengenai kinerja
IPO dalam jangka pendek menunjukkan terjadi underpricing, tetapi dalam jangka
panjang terjadi return yang negatif (Aggarwal et al., 1993). Penyebab terjadinya
underpricing dicoba dijelaskan oleh beberapa peneliti, tetapi penelitian empiris
membuktikan penyebabnya berbeda-beda.
Beberapa model asimetri informasi (asymmetric of information) telah
diajukan untuk menerangkan fenomena underpricing. Dalam model Baron,
investment banker merupakan pihak yang mempunyai informasi yang lebih baik
(better informed) daripada pihak emiten yang meminta untuk menerbitkan
sahamnya (Baron, 1982). Dalam model Rock, diasumsikan bahwa investor
dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang memperoleh informasi dan yang
tidak memperoleh informasi (Rock, 1986; Beatty dan Ritter, 1986). Pada setiap
model tersebut bank investment atau investor yang tidak memiliki informasi akan
berhadapan dengan ketidakpastian berkaitan dengan nilai perusahaan yang
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melakukan IPO. Ketepatan distribusi ketidakpastian nilai perusahaan telah
digambarkan sebagai ex anteuncertainty (Beatty dan Ritter, 1986). Kedua model
tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara ex ante uncertainty
dengan underpricing saat IPO.
Beatty (1989) mengungkapkan bahwa kualitas auditor merupakan salah satu
pengurang terhadap ketidakpastian. Titman dan Trueman (1986) menyajikan
signalling model yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki kualitas
menghasilkan informasi yang berguna bagi investor didalam menaksir nilai
perusahaan yang melakukan IPO. Hal ini sesuai dengan signalling theory yang
dikemukakan Leland dan Pyle (1977) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan
auditan dan persentase kepemilikan saham akan mengurangi tingkat ketidakpastian.
Menon dan Williams (1991) mengemukakan bahwa kualitas auditor berpengaruh
terhadap kredibilitas laporan keuangan ketika perusahaan go public, oleh karena itu
underwriter yang memiliki reputasi tinggi menginginkan emiten yang dijaminnya
untuk memakai auditor yang mempunyai reputasi tinggi pula (Menon dan Williams,
1991; Balver et al., 1988). Bukti keinginan untuk memakai auditor yang berkualitas
oleh perusahaan yang melakukan IPO juga dikemukakan oleh Firth dan Liau-Tan
(1998).
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2.2.

Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh Beatty (1989) menunjukkan bahwa auditor

yang memiliki reputasi tinggi berpengaruh negatif dengan initial return. Beatty
(1989) juga mengemukakan faktor lain yang juga mempunyai pengaruh negatif
dengan Initial return adalah reputasi underwriter, persentase saham yang
ditawarkan, umur perusahaan, jenis kontrak underwriter, dan indikator perusahaan
minyak dan gas. Bukti empiris lain mengenai pengaruh negatif antara reputasi
underwriter dengan Initial return dikemukakan oleh Balvers et al. (1988), Carter
dan Manaster (1990).
Trisnawati (1999) melakukan penelitian di Bursa Efek Jakarta dengan
mengambil data tahun 1994 sampai dengan tahun 1995. Dari penelitiannya ia tidak
berhasil mendukung hipotesisnya tentang pengaruh auditor yang berkualitas
dengan initial return. Akan tetapi, ia berhasil mendukung hipotesisnya tentang
pengaruh umur perusahaan dengan initial return. Sebaliknya, Fatchan (1999)
dengan menggunakan data tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 mengungkapkan
ada pengaruh positif antara leverage dan ukuran perusahaan dengan initial return.
Menon dan Williams (1991) mengemukakan bahwa kualitas auditor
berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan ketika perusahaan go public.
Penelitian yang dilakukan oleh Beatty (1989) menunjukkan bahwa auditor yang
memiliki reputasi tinggi berpengaruh negatif dengan initial return. Beatty (1989)
juga mengemukakan faktor lain yang juga mempunyai pengaruh negatif dengan
Initial return adalah reputasi underwriter, persentase saham yang ditawarkan, umur
perusahaan, jenis kontrak underwriter, dan indikator perusahaan minyak dan gas.
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Bukti empiris lain mengenai pengaruh negatif reputasi underwriter terhadap Initial
return dikemukakan oleh Balvers et. al. (1988), Carter dan Manaster (1990).
Daljono (2000) mencoba mengembangkan penelitian Trisnawati dengan
memperluas periode penelitian menjadi tahun 1990-1997 dan menambah variabel
rasio solvabilitas. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel reputasi
underwriter dan financial leverage yang memiliki pengaruh secara statistik positif
dan signifikan dengan initial return.
Nasirwan (2000) menguji lebih lanjut pengaruh faktor-faktor signaling
tidak hanya terhadap initial return, tetapi juga terhadap return 15 hari dan return
selama setahun setelah IPO. Variabel yang ditambah adalah deviasi standar return
15 hari sebagai ukuran ketidakpastian. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel
reputasi underwriter dan deviasi standar return berpengaruh secara statistik
signifikan dan positif terhadap return awal dan return 15 hari sesudah IPO.
Sebaliknya, persentase penawaran saham dan nilai penawaran saham berpengaruh
secara statistis signifikan dan negatif dengan return 15 hari sesudah IPO.
Carter dan Manaster (1990) mengemukakan bahwa reputasi penjamin
emisi, persentase penawaran saham, log offer-size, dan umur perusahaan
berpengaruh secara signifikan terhadap initial return. Penelitian serupa di Indonesia
dilakukan oleh Trisnawati (1999) dengan sampel di Bursa Efek Jakarta untuk
pengamatan tahun 1994 dan 1995. Dari hasil penelitiannya ia tidak berhasil
menemukan pengaruh antara kualitas auditor dengan initial return. Akan tetapi,
hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya pengaruh yang signifikan antara
umur perusahaan dengan initial return.
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Penelitian yang dilakukan oleh Yasa (2008), menyimpulkan bahwa Initial
return dipengaruhi oleh reputasi underwriter dan Profitabilitas perusahaan (ROA).
Tingkat reputasi underwriter yang melakukan penjaminan terhadap perusahaan
yang melakukan IPO di BEI mempengaruhi tingkat underpricing perusahaan yang
dijaminnya. Uji korelasi terhadap variabel underwriter dengan Initial return
menunjukkan bahwa variabel underwriter dapat menjelaskan Initial return sebesar
9,3%. Profitabilitas perusahaan (ROA) merupakan informasi tingkat keuntungan
yang dicapai perusahaan. Hasil analisis menunjukkan auditor, umur perusahaan,
persentase kepemilikan saham yang ditawarkan ke publik, financial leverage,
solvability ratio, ukuran perusahaan, dan kepemilikan pemerintah (BUMN) tidak
mempunyai hubungan secara signifikan dengan tingkat underpricing.
Penelitian yang dilakukan oleh Suyatmin dan Sujadi (2006), diperoleh
bahwa pada uji t, variabel current ratio berpengaruh terhadap underpricing. Uji F
menunjukkan bahwa vaiabel-variabel keuangan yaitu besaran perusahaan (size),
Profitabilitas perusahaan (ROI), financial leverage (FL), laba persaham (EPS),
ukuran penawaran (K) dan current ratio (CR) berpengaruh secara signifikan
terhadap variabel dependen yaitu underpricing yaitu sebesar 25,8%.
Keragaman argumentasi dan hasil penelitian yang ada mengenai Initial
return merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti, yang dapat ditampilkan
dalam tabel berikut ini;
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Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu
Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan & Perbedaan
dengan Penelitian Penulis

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda.

Beatty
(1989)

Auditor
reputations
and the pricing
of initial
public
offering

Reputasi auditor, reputasi penjamin emisi,
umur perusahaan, dan tipe kontrak penjamin
emisi berasosiasi signifikan negatif dengan
initial return. Sedangkan variabel prosentase
penawaran saham dan indikator perusahaan
minyak dan gas berasosiasi signifikan positif
dengan initial return.

Perbedaan: Variabel bebas
yang digunakan penulis
adalah Profitabilitas dan
Solvabilitas
perusahaan
sedangkan penelitian Beatty
menggunakan
variabel
reputasi auditor, reputasi
penjamin
emisi,
umur
perusahaan dan tipe kontrak
penjamin emisi.
Perbedaan lainnya adalah
tahun penelitian dan lokasi
penelitian.

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda.

Carter &
Manaster
(1990)

Initial Public
Offering and
Underwriter
Reputation

Carter dan Manaster mengemukakan bahwa
reputasi
penjamin
emisi,
persentase
penawaran saham, log offer-size, dan umur
perusahaan berpengaruh secara signifikan
terhadap initial return

Perbedaan: Tahun penelitian
1979 - 1985 sementara
penulis melakukan penelitian
untuk tahun 2009 – 2014.
Perbedaan lainnya adalah
variabel
bebas
yang
digunakan
oleh
penulis
adalah Profitabilitas dan
Solvabilitas
perusahaan
sedangkan penelitian Carter
& Manaster menggunakan
variabel reputasi penjamin
emisi, persentase penawaran
saham, log offer size, dan
umur perusahaan.
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Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan & Perbedaan
dengan Penelitian Penulis

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda.

Trisnawati
(1999)

Daljono
(2000)

Pengaruh
Informasi
Prospektus
pada Return
Saham di
Pasar Perdana

Dari hasil penelitiannya tidak berhasil
menemukan pengaruh antara reputasi auditor
dengan initial return. Akan tetapi, hasil
penelitian tersebut mengungkapkan adanya
pengaruh yang signifikan antara umur
perusahaan dengan initial return

Perbedaan: Tahun penelitian
1994 - 1995 sementara
penulis melakukan penelitian
untuk tahun 2009 – 2014.
Perbedaan lainnya adalah
variabel
bebas
yang
digunakan
oleh
penulis
adalah Profitabilitas dan
Solvabilitas
perusahaan
sedangkan
penelitian
Trisnawati
menggunakan
variabel reputasi auditor dan
umur perusahaan.

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda, variabel yang
sama-sama digunakan dalam
penelitian adalah ROA dan
Solvability
Ratio.
Hasil
penelitian sama berupa tidak
ditemukannya
pengaruh
Analisis
Daljono mencoba mengembangkan penelitian variabel Solvability Ratio
Faktor-faktor
Trisnawati dengan memperluas periode terhadap initial return.
yang
penelitian menjadi tahun 1990-1997 dan
Mempengaruhi
menambah variabel rasio solvabilitas.
Initial Return
Hasilnya menunjukkan bahwa hanya variabel Perbedaan: Tahun penelitian
Saham yang
reputasi underwriter dan financial leverage 1990 - 1997 sementara
Listing di BEJ
yang memiliki pengaruh secara statistik penulis melakukan penelitian
Tahun 1990positif dan signifikan terhadap initial return. untuk tahun 2009 – 2014.
1997
Perbedaan lainnya adalah
Daljono
melakukan
penelitian
untuk
semua
perusahaan yang listing
sementara penulis membatasi
hanya
pada
perusahaan
manufaktur dan LQ45.
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Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Hasil Penelitian

Persamaan & Perbedaan
dengan Penelitian Penulis

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda.

Nasirwan
(2000)

Yasa
(2008)

Perbedaan: Tahun penelitian
1990 - 1997 sementara
penulis melakukan penelitian
untuk tahun 2009 – 2014.
Variabel independent dirubah
menjadi return dalam 15 hari
sementara
penulis
menetapkan return yang
diteliti adalah return awal di
hari pertama (initial return).
Perbedaan lainnya adalah
variabel
bebas
yang
digunakan
oleh
penulis
adalah Profitabilitas dan
Solvabilitas
perusahaan
sedangkan
penelitian
Nasirwan
menggunakan
variabel reputasi penjamin
emisi dan deviasi standar
return.

Reputasi
Penjamin
Emisi, Return
Awal, Return
15 hari
sesudah IPO,
dan Kinerja
Perusahaan
Satu Tahun
Sesudah IPO
di BEJ

Nasirwan menguji lebih lanjut pengaruh
faktor-faktor signalling tidak hanya terhadap
initial return, tetapi juga terhadap return 15
hari dan return selama setahun setelah IPO.
Variabel yang ditambah adalah deviasi
standar return 15 hari sebagai ukuran
ketidakpastian. Hasilnya menunjukkan bahwa
variabel reputasi underwriter dan deviasi
standar return berpengaruh secara statistik
signifikan dan positif terhadap return awal
dan return 15 hari sesudah IPO

Penyebab
Underpricing
pada
Penawaran
Saham
Perdana di
Bursa Efek
Jakarta

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda, variabel yang
sama-sama digunakan dalam
penelitian
adalah
rasio
Menyimpulkan
bahwa
Initial
return
profitabilitas (ROA).
dipengaruhi oleh reputasi underwriter dan
Profitabilitas perusahaan (ROA). Tingkat
Perbedaan: Tahun penelitian
reputasi underwriter yang melakukan
1990 - 2001 sementara
penjaminan terhadap perusahaan yang
penulis melakukan penelitian
melakukan IPO di BEI mempengaruhi tingkat
untuk tahun 2009 – 2014.
underpricing perusahaan yang dijaminnya
Hasil
penelitian
untuk
variabel ROA sama dengan
hasil penelitian penulis yaitu
terdapat pengaruh signifikan
terhadap initial return.
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Peneliti
dan Tahun
Penelitian

Judul
Penelitian

Persamaan & Perbedaan
dengan Penelitian Penulis

Hasil Penelitian

Widiyanti
(2013)

Analisis
Informasi
Akuntansi dan
Non Akuntansi
Terhadap
Initial Return
Saham pada
Perusahaan
yang
Melakukan
IPO Di Bursa
Efek Indonesia

Penelitian mengenai pengaruh Return on asset
(ROA) terhadap initial return disebutkan oleh
Widiyanti (2013) bahwa ROA mempunyai
pengaruh positif signifikan terhadap initial
return, sedangkan Nugroho (2009) dan Amin
(2001) menyatakan bahwa ROA mempunyai
pengaruh negatif signifikan terhadap initial
return saham pada penawaran perdana (IPO).
Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian
Arif (2010) dan Indah (2006) yang
menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh
signifikan terhadap initial return.

Persamaan: Teknik analisis
menggunakan Regresi linear
berganda, variabel yang
sama-sama digunakan dalam
penelitian adalah ROA.
Persamaan lainnya adalah
Hasil
penelitian
untuk
variabel ROA sama dengan
hasil penelitian penulis yaitu
terdapat pengaruh signifikan
terhadap initial return.

Perbedaan: Tahun penelitian
Sumber: Berbagai jurnal yang diolah untuk penelitian ini.

2.3

Kerangka Pemikiran

2.3.1

Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Initial return
Tingkat Profitabilitas merupakan informasi tingkat keuntungan yang

dicapai perusahaan. Profitabilitas menunjukkan seberapa efektifnya perusahaan
beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau laba bagi perusahaan.
Profitabilitas

digunakan

untuk

mengukur

efektivitas

perusahaan

dalam

menghasilkan keuntungan dengan cara memanfaatkan aktiva yang dimilikinya.
Nilai profitabilitas 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 menanamkan modalnya.
Informasi ini akan memberikan informasi kepada pihak luar mengenai efektivitas
operasional perusahaan. Profitabilitas perusahaan yang tinggi akan mengurangi
ketidakpastian IPO sehingga mengurangi tingkat underpricing. Untuk mengukur
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Profitabilitas digunakan Rate of Return on Total Assets (ROA) (Hidayati dan
Indriantoro, 1998).
Menurut Hanafi dan Halim (2003:27), Return on Assets (ROA) merupakan
rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan profitabilitas mengukur
kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba pada tingkat
pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Dengan mengetahui ROA, kita dapat
menilai apakah perusahaan telah efisien dalam menggunakan aktivanya dalam
kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan.
Munawir (2001:57) menjelaskan bahwa laba bersih (net income) merupakan
ukuran pokok keseluruhan keberhasilan perusahaan. Laba dapat mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk mendapat pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi
likuiditas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk berubah. Jumlah
keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau trend
keuntungan yang meningkat merupakan suatu faktor yang sangat penting yang
perlu mendapat perhatian penganalisa di dalam menilai profitabilitas suatu
perusahaan. Profitabilitas atau rentabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi
penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan memperbandingkan antara laba
dengan modal yang digunakan dalam operasi, oleh karena itu keuntungan yang
besar tidak menjamin atau bukan merupakan ukuran bahwa perusahaan itu rentable.
Bagi manajemen atau pihak-pihak yang lain, rentabilitas yang tinggi lebih penting
daripada keuntungan yang besar.
Menurut Mardiyanto (2009: 196) ROA adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari
aktivitas investasi. Menurut Dendawijaya (2003: 120) rasio ini digunakan untuk
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mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara
keseluruhan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang
dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut
dari segi penggunaan asset.
Menurut Lestari dan Sugiharto (2007: 196) ROA adalah rasio yang
digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan
aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas
asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan
daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan
menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat
pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada
harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat
sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Menurut
Lestari dan Sugiharto (2007: 196) angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%.
Selain itu ROA menunjuk pada bagaimana perusahaan menggunakan
asset/aktivanya secara efisien dalam mengelola kegiatannya untuk menghasilkan
keuntungan. Semakin tinggi ROA, semakin baik keadaan suatu perusahaan dan
semakin tinggi initial returnnya (Yasa, 2005). Variabel ini diukur berdasarkan
rumus ROA sebagai berikut :
Return On Asset =

Laba Sebelum Pajak x 100
Total Asset
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2.3.2. Pengaruh Solvability Ratio Terhadap Initial Return
Untuk mengukur Solvabilitas digunakan Debt to Equity Ratio (DER). DER
merupakan rasio perbandingan hutang dan modal. DER yang tinggi menunjukan
bahwa hutang perusahaan yang juga besar. DER yang tinggi akan mempengaruhi
minat masyarakat dalam pengambilan keputusan investasi (Ang, 1997).
Pengertian Debt to Equity Ratio (DER) menurut Gibson (2008:260) yaitu
“Debt equity ratio is another computation thats determines the entity’s long-term
debt-paying ability”. Artinya, Rasio utang terhadap ekuitas adalah komputasi lain
yang menentukan kemampuan membayar utang jangka panjang suatu entitas.
Menurut Sugiyono (2009:71), menyatakan bahwa:
“Rasio ini menunjukan perbandingan hutang dan modal. Rasio ini
merupakan salah satu rasio penting karena berkaian dengan masalah trading
on equiyy, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap
rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut”.
Sedangkan menurut Kasmir (2014:157), menyatakan bahwa:
“Debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang
dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh
hutang, termasuk hutang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan
untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan
pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui
setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan hutang”.
Ross (1977) dalam Firth dan Liau-Tan (1998) mengungkapkan bahwa
manajer hanya akan menggunakan tingkat utang yang tinggi bila dia yakin akan
prospek yang menguntungkan. Pihak kreditor tentunya dalam memutuskan
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pemberian pinjaman juga mempertimbangkan prospek perusahaan yang diberinya.
Dengan demikian, tingkat utang merupakan informasi yang dipertimbangkan oleh
para investor.
Menurut Daljono (2000) tingkat leverage berpengaruh terhadap keputusan
investasi di pasar modal Indonesia, semakin tinggi tingkat leverage suatu
perusahaan maka akan semakin tinggi pula resiko yang dihadapi perusahaan apabila
terdapat kemungkinan gagal bayar dari perusahaan untuk menutupi utangutangnya. Dalam keadaan seperti ini tentu harga saham saat IPO cenderung rendah
karena timbul ketidak percayaan diri dari penjamin emisi dalam menjual semua
saham dengan tingkat harga yang tinggi. Hal ini yang berpengaruh negatif terhadap
keputusan investasi di pasar perdana digambarkan dengan underpricing saham
yang meningkat sehingga initial return yang diterima investor apabila membeli
saham tersebut juga akan meningkat. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat
solvabilitas perusahaan, maka tingkat initial return yang diterima investor juga
semakin tinggi. Financial leverage perusahaan dapat diukur dengan debt to equity
ratio, yaitu total utang dibagi ekuitas perusahaan.
Kerangka pemikiran penelitian yang dikembangkan dalam penelitian ini
mengacu pada penjelasan telaah pustaka. Berdasarkan hasil telaah pustaka maka
kerangka penelitian yang akan dikembangkan adalah seperti pada gambar di bawah
ini:
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Gambar 2.1
Pengaruh Profitabilitas Perusahaan dan Solvability ratio Perusahaan,
terhadap Initial return (IPO)

Profitabilitas

Initial return (IPO)
Solvability ratio

Keterangan:
Pengaruh Parsial
Pengaruh Simultan

2.4

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diajukan

dalam penelitian ini adalah:
H1 : Profitabilitas perusahaan (ROA) berpengaruh terhadap Initial return.
H2 : Solvability ratio berpengaruh terhadap Initial return.
H3 : Profitabilitas perusahaan (ROA) dan Solvability ratio secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Initial return.

