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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Keuangan

2.1.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan mempunyai peranan yang sangat penting di dalam

perusahaan. Karena tugas dari manajemen keuangan tidak hanya mencatat,

membuat laporan, mengandalikan posisi kas dan mencari dana. Akan tetapi,

manajer keuangan juga harus mampu menginvestasikan dana. Dengan demikian,

pengertian manajemen keuangan menurut Van Horne dan Wachowicz, Jr.

(2012:2) adalah :

“Mengatakan bahwa manajemen keuangan berkaitan dengan

perolehan aset, pendanaan, dan manajemen aset yang didasari dengan

beberapa tujuan umum.”

Sedangkan menurut Sutrisno, (2012:3) adalah :

“Manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang
berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan
dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan
mengalokasikan dana tersebut secara efisien.”

Adapun menurut Kamaludin, (2011:1) adalah :

“Manajemen keuangan adalah upaya untuk mendapatkan dana
dengan cara yang paling menguntungkan serta mengalokasikan dana
secara efisien dalam perusahaan sebagai sarana untuk mencapai
sasaran bagi pemegang saham.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan

merupakan aktivititas yang berkaitan dengan perolehan aset, pengelolaan aset dan

manajemen aset dengan didasari tujuan umum seperti efisiensi dalam penggunaan

dan memaksimumkan keuntungan.

2.1.2 Tujuan Manajemen Keuangan

Dalam melakukan aktivitas perusahaan seorang manajer dituntut untuk dapat

mengambil keputusan sesuai dengan tujuan perusahaan termasuk mengambil

keputusan dalam bagian keuangan. Menurut Brighom dan Houston, (2010:132)
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yang diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto menyatakan bahwa tujuan

manajemen keuangan adalah :

“Memaksimalkan kekayaan pemegang saham dalam jangka panjang,

tetapi bukan untuk memaksimalkan ukuran-ukuran akuntansi seperti

laba bersih atau EPS.”

Sedangkan menurut Sutrisno, (2012:4) tujuan manajemen keuangan adalah :

“Meningkatkan kemakmuran para pemegang saham dan

memaksimumkan laba.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen

keuangan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham dan

memaksimalkan laba perusahaan agar menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

2.1.3 Fungsi Manajemen Keuangan

Fungsi manajemen keuangan terdiri dari keputusan utama yang harus

dilakukan oleh suatu perusahaan. Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno,

(2012:5) yaitu :

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang.

2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan struktur modal.

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan

menganalisis kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi

perusahaan guna membelanjakan kebutuhan-kebutuhan investasi serta

kegiatan usahanya.

3. Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen merupakan bagian dari

penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham.
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2.2 Laporan Keuangan

Bagi para analisis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting

untuk mengetahui dan menilai kondisi perusahaan. Karena pada tahap pertama

mereka tidak mampu melakukan pengamatan secara langsung. Maka beberapa

pengertian laporan keuangan sebagai berikut :

Pengertian laporan keuangan menurut Harahap, Sofyan Syafri (2013:105)

adalah :

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil

usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu

tertentu”.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Sutrisno, (2012:9) adalah :

“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi

yang meliputi dua laporan utama yakni neraca dan laporan laba

rugi”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan hasil dari kondisi

perusahaan yang terdiri dari neraca dan laporan laba-rugi. Untuk menciptakan

atau menetapkan perkiraan-perkiraan secara mutakhir dalam menyusun laporan

keuangan maka diperlukan penyesauaian dalam menyusun laporan keuangan

perusahaan. Adapun beberapa pos yang rentan penyesuaian dalam menyusun

laporan keuangan adalah sebagai berikut pos-pos biaya dibayar dimuka, pos-pos

akrual seperti kewajiban dibayar dimuka, beban dibayar dimuka, pendapatan

diterima dimuka, estimasi dalam penyusutan aset tetap perusahaan dll.

2.2.1 Analisis Laporan Keuangan

Tugas penting yang dilakukan oleh suatu perusahaan setelah akhir tahun

adalah menganalisis laporan keuangan perusahaan tersebut yang sudah disusun.

Tujuannnya agar perusahaan dapat mengetahui kewajaran laporan keuangan

tersebut. Pengertian analisis laporan keuangan menurut Harahap, Sofyan Syafri

(2013:190) adalah

“Menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi
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yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan
atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik
antara data kuantitatif maupun data non-kuantitatif dengan tujuan
mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam
proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Adapun pengertian analisis laporan keuangan menurut Harmono, (2011:104)

analisis laporan keuangan adalah :

“Alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat
menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis
tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau
kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun
kinerja organisasi secara keseluruhan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian

analisis laporan keuangan adalah mengalaisis laporan keuangan suatu perusahaan

yang diuraikan dari setiap pos-pos yang ada di laporan keuangan perusahaan

tersebut agar dapat mendeteksi kesehatan suatu perusahaan.

2.2.2 Rasio Keuangan

Suatu laporan keuangan perusahaan terdiri dari pos-pos yang

menggambarkan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Salah satunya terdiri dari

pos-pos rasio.

Pengertian rasio keuangan menurut Harahap, Sofyan Syafri (2013:297)

adalah :

“Rasio keungan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan

dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai

hubungan yang relevan dan signifikan (berarti).”

Adapun pengertian rasio keuangan menurut Fahmi, Irham (2012:44) adalah:

“Rasio keuangan atau financial ratio ini sangat penting gunanya
untuk  melakukan analisa terhadap kondisi keuangan perusahaan.
Informasi tersebut dapat diketahui dengan cara yang lebih sederhana
yaitu dengan menghitung rasio-rasio keuangan sesuai dengan
keinginan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa
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pengertian rasio keuangan adalah hasil perhitungan dari setiap pos yang ada di

laporan keuangan dengan menghitung rasio sesuai dengan keinginan yang

dijadikan sebagai acuan dalam menganalisis kondisi kinerja suatu perusahaan.

2.2.3 Manfaat Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan menurut Fahmi, Irham (2012:45) adalah :

“Merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang
menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang
ditunjukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan
atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan
trend pola perubahan tersebut, untuk menunjukkan rasio dan peluang
yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan”.

Adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan

menurut Fahmi, Irham (2012:47), yaitu :

a) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat

menilai kinerja dan prestasi perusahaan.

b) Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen

sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.

c) Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat

digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi

dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan

pengembalian pokok pinjaman.

d) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak

stakeholder organisasi.

e) Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi

kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.

2.2.4 Jenis-Jenis Rasio Keuangan

Banyak jenis-jenis rasio yang dapat dihitung dan dianalisis untuk memahami

perusahaan. Umumnya rasio yang dikenal dan popular adalah : rasio likuiditas,

solvabilitas, dan rentabilitas. Namun sebenarnya banyak lagi rasio yang dapat

dihitung dari laporan keuangan yang dapat memberikan informasi bagi analisis.

Adapun rasio keuangan yang sering digunakan menurut Harahap, Sofyan Syafri
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(2013:301) adalah :

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahan untuk

menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya.

2. Rasio solvabilitas

Rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila

perusahaan dilikuidasi.

3. Rasio Profitabilitas/Rentabilitas

Rasio profitabilitas atau rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan

mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada.

4. Rasio Leverage

Rasio leverage ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan

terhadap modal maupun aset.

5. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam

menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan

kegiatan lainnya.

6. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini menggambarkan persentasi pertumbuhan pos-pos perusahaan dari

tahun ke tahun.

7. Penilaian Pasar

Rasio ini merupakan rasio lazim dan yang khusus dipergunakan di pasar

modal yang menggambarkan situasi atau keadaan prestasi perusahaan di

pasar modal.

8. Rasio Produktivitas

Rasio ini menunjukkan tingkat produktivitas dari unit atau kegiatan yang

dinilai. Dalam penelitian ini, rasio yang digunakan oleh peneliti adalah rasio

solvabilitas yaitu rasio umur perusahan dan Debt To Equity Ratio.

2.3 Pasar Modal
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2.3.1 Pengertian Pasar Modal

Apabila pemodal ingin melakukan investasi dalam bentuk aktiva riil, aktiva

finansial ataupun sekuritas, maka pemodal tersebut turut berkecimbungan di pasar

modal. Definisi pasar modal menurut Brigham dan Houston, (2010:190) yang

diterjemahkan oleh Ali Akbar Yulianto adalah :

“Pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk utang jangka

menengah dan jangka panjang serta saham perseroan.”

Sedangkan definisi pasar modal menurut Fahmi, Irham (2012:55) adalah :

“Pasar modal adalah tempat dimana berbagai pihak khususnya
menjual saham (stock) dan obligasi (bond) dengan tujuan dari hasil
penjualan tersebut nantinya akan dipergunakan sebagai tambahan
dana atau untuk memperkuat modal perusahaan.”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan

tempat bertemunya pihak yang mempunyai kelebihan dana dan pihak yang

memerlukan dana dengan memperjualbelikan aset finansial jangka panjang.

2.3.2 Fungsi Pasar Modal

Pasar modal memiliki peranan yang penting hampir seluruh negara di dunia.

Karena keberadaan pasar modal di suatu negara bisa menjadi acuan untuk melihat

tentang bagaimana kegairahan atau dinamisnya bisnis negara yang bersangkutan

dalam menggerakkan berbagai kebijakan ekonomisnya. Beberapa fungsi pasar

modal dalam suatu negara menurut Sunariyah, (2011:7) sebagai berikut :

1. Sebagai fasilitas melakukan transaksi antara pembeli dengan penjual untuk

menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Ditinjau

dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam melakukan

transaksi. Ditinjau dari segi lain, pasar modal memberikan kemudahan dalam

melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi

tanpa melalui tatap muka (pembeli dan penjual bertemu secara tidak

langsung).

2. Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan

hasil (return) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendorong perusahaan

(emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal. Pasar modal menciptakan
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peluang bagi perusahaan (emiten) untuk memuaskan keinginan para

pemegang saham, kebijakan dividen dan stabilitas harga sekuritas yang relatif

normal. Pemuasan yang diberikan kepada pemegang saham tercermin dari

harga sekuritas. Tingkat kepuasan hasil yang diharapkan akan menentukan

bagaimana pemodal menanam dananya dalam surat berharga atau sekuritas

dan tingkat harga sekuritas di pasar mencerminkan kondisi perusahaan.

3. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali

saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Dengan beroperasinya

pasar modal para investor dapat melikuidasi surat berharga yang dimiliki

tersebut pada setiap saat. Apabila pasar modal tidak ada, maka investor

terpaksa menunggu pencairan surat berharga yang dimilikinya dengan saat

likuidasi perusahaan.

4. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk

berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Masyarakat

berpenghasilan kecil mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan

alternatif cara penggunaan uang mereka. Selain menabung, uang dapat

dimanfaatkan melalui pasar modal dan beralih ke investasi yaitu dengan

membeli sebagian kecil saham perusahaan publik.

5. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Bagi

para pemodal, keputusan investasi harus didasarkan pada tersedianya

informasi yang akurat dan dapat dipercayai. Pasar modal dapat menyediakan

kebutuhan terhadap informasi bagi para pemodal secara lengkap, yang

apabila hal tersebut harus dicari sendiri akan memerlukan biaya yang sangat

mahal.

2.3.3 Pengertian OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah

lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal,

reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus

terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai

suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan,
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karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan

OJK tersebut.

25 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan : 26 yaitu :

“Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK,
adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan
pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.”

Dengan kata lain, dapat diartikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah

sebuah lembaga pengawasan jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar

modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Pada

dasarnya UU tentang OJK ini hanya mengatur mengenai pengorganisasian dan

tata pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan

didalam pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan.

2.3.3.1 Tujuan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan

Sejak lama, pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ini diamanatkan

oleh Undang-Undang Bank Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

Tentang Bank Indonesia, sudah menghadapi berbagai kontroversi mengenai sudah

tepatkah pemindahan fungsi pengawasan perbankan yang semula ditangani oleh

Bank Indonesia.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas

Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan

pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah

dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penjelasan Undang-undang OJK

disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa

keuangan yang lebih terintegrasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme

koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam

sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Tujuan lain dari pembentukan OJK ini adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam

sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara
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berkelanjutan dan stabil. Dalam konsep berkelanjutan dimaksud adalah untuk

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development).

2.3.3.2 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan

Nasional

1. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

2. Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan

3. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan dalam Bidang

Perbankan

2.3.4 Peranan Pasar Modal

Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada

dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara lain. Hampir

semua negara di dunia ini mempunyai pasar modal, yang bertujuan menciptakan

permintaan dan penawaran modal. Beberapa peran pasar modal dalam suatu

negara menurut Sunariyah, (20011:9-10) sebagai berikut :

1. Sebagai Fungsi Tabungan (Savings Function)

Metode yang digunakan sangat dipengaruhi oleh kemungkinan rugi sebagai

akibat penurunan nilai mata uang, inflasi, risiko hilang dan lain-lain dan perlu

mempertimbangkan juga agar kerugian yang bakal diderita tetap minimal

sehingga perlu memikirkan alternatif menabung ke wilayah lain yaitu

investasi. Surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal memberi jalan

yang begitu mudah, tanpa risiko untuk menginvestasikan dana.

2. Fungsi Kekayaan (Wealth Function)

Pasar modal adalah suatu cara untuk menyimpan kekayaan dalam jangka

panjang dan jangka pendek sampai kekayaan tersebut dapat dipergunakan.

Kekayaan ini tidak mengalami depresiasi (penyusutan) seperti aktiva lain.

Semakin bertambah umur kekayaan tersebut akan semakin besar nilai
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penyusutannya.

3. Fungsi Likuiditas (Liquidity Function)

Kekayaan yang disimpan dalam surat-surat berharga, bisa dilikuidasi melalui

pasar modal dengan resiko yang sangat minimal dibandingkan dengan aktiva

lain, pasar modal adalah ready market untuk melayani pemenuhan likuiditas

para pemegang surat berharga.

4.    Fungsi Pinjaman (Credit Function)

Pasar modal merupakan fungsi pinjaman untuk konsumsi atau investasi.

Pinjaman merupakan utang kepada masyarakat. Pasar modal bagi suatu

perekonomian negara merupakan sumber pembiayaan pembangunan dari

pinjaman yang dihimpun dari masyarakat. Pemerintah lebih mendorong

pertumbuhan pasar modal untuk mendapatkan dana yang lebih mudah dan

lebih murah.

2.4 Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Penjualan saham (termasuk jenis sekuritas lain) kepada masyarakat dapat

dilakukan dengan beberapa cara. Umumnya penjualan dilakukan sesuai dengan

jenis maupun bentuk pasar modal dimana sekuritas tersebut diperjual-belikan.

Jenis pasar modal tersebut akan dijelaskan sebagai berikut.

2.4.1 Pengertian Pasar Perdana

Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan menjual sekuritasnya kepada

investor umum untuk pertama kalinya. Pengertian pasar perdana menurut

Brighom dan Houston, (2010:191) adalah:

“Pasar di mana perusahaan memperoleh modal dengan menerbitkan

efek baru.”

Sedangkan pengertian pasar perdana menurut Sunariyah, (2011:12-13)

adalah:

“Pasar Perdana adalah penawaran saham dari perusahaan yang
menerbitkan saham (emiten) kepada pemodal selama waktu yang
ditetapkan oleh pihak sebelum saham tersebut diperdagangkan di
pasar sekunder. Pasar perdana merupakan pasar modal yang
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memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual
untuk pertama kalinya (penawaran umum) sebelum saham tersebut
dicatatkan di bursa efek.”

Adapun pengertian yang dapat disimpulkan bahwa pasar perdana adalah

penawaran efek kepada investor pertama kali sebelum saham dicatatkan dibursa.

2.4.2 Pengertian Pasar Sekunder

Berbeda dengan pasar perdana, pasar sekunder adalah pasar yang terjadi

ketika suatu efek dicatatkan dan diperdagangkan di bursa. Disebut sekunder

karena pihak yang melakukan perdagangan adalah para pemegang saham dan

calon pemegang saham. Uang yang mengalir dalam pasar sekunder, tidak lagi

mengalir ke dalam perusahaan yang menerbitkan efek akan tetapi berpindah dari

pemegang saham yang satu ke pemegang saham yang lain. Pengertian pasar

sekunder menurut Brigham dan Houston, (2010:191) adalah :

“Pasar Sekunder didefinisikan sebagai perdagangan saham setelah
melewati masa penawaran pada pasar perdana. Harga saham dipasar
sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli
dan penjual. Pasar sekunder juga merupakan pasar yang
memperdagangkan saham sesudah melewati pasar sekunder.
Sehingga hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk modal
perusahaan, melainkan masuk dalam kas para pemegang saham.”

Sedangkan Menurut Jogiyanto Hartono (2008:56) pengertian pasar

sekunder adalah sebagai berikut :

”Pasar sekunder adalah pasar dimana efek-efek yang telah dicatatkan
di Bursa efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan
kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-
efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penewaran
perdana.”

Berdasarkan pengertian pasar sekunder di atas, peneliti dapat disimpulkan

bahwa pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan saham perusahaan

setelah di pasar perdana , pasar sekunder juga merupakan tempat terjadi proses

jual beli efek setelah melakukan mekanisme perdagangan dipasar perdana.
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Tabel 2.1

Perbedaan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder

Pasar Perdana Pasar Sekunder

1. Harga saham tetap 1.    Harga saham berfluktuasi sesuai

kekuatan supply dan demand

2. Tidak dikenakan komisi 2.    Dibebankan komisi

3. Hanya untuk pembelian saham 3.    Berlaku untuk pembelian maupun

penjual saham

4. Pemesanan dilakukan melalui agen

penjual

4.    Pemesanan dilakukan melalui anggota

Aa          bursa (pialang/broker)

5. Jangka waktu terbatas 5.    Jangka waktu tidak terbatas

Sumber : Brigham dan Houston (2010)

2.5 Intial Public Offering (IPO)

2.5.1 Pengertian Intial Public Offering (IPO)

Banyak perusahaan yang sukses, tapi bagi beberapa perusahaan ada saat

ketika mereka memerlukan lebih banyak modal. Hal tersebut dapat membuat

perusahaan untuk memilih menggalang dana dengan menjual saham perusahaan

kepada publik. Maka terdapat pengertian IPO atau penawaran umum menurut

Fahmi, Irham (2012:70) :

“Menyatakan bahwa IPO (Intial Public Offering) adalah saat pertama

sekali perusahaan go public.”

Sedangkan pengertian Intial Public Offering (IPO) menurut Adler Haymnas,

(2013:1) adalah :
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“Perusahaan dikatakan go public ketika perusahaan itu menjual

penerbitan pertama sahamnya dalam penawaran umum kepada para

investor. Penjualan saham pertama ini dikenal sebagai Intial Public

Offering (IPO).”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa penawaran umum

atau sering disebut go public adalah kegiatan penawaran saham atau efek lainnya

yang dilakukan emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat.

2.5.2 Manfaat Intial Public Offering (IPO)

Suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum saham dapat

memperoleh manfaat-manfaat sebagai berikut menurut Sunariyah, (2011:32-33) :

a. Memperoleh dana murah dan basis pemodal yang sangat luas untuk keperluan

penambahan modal yang tentunya dapat dimanfaatkan perusahaan untuk

keperluan pengembangan usaha, membiayai berbagai rencana investasi

termasuk proyek yang memiliki risiko tinggi.

b. Memberikan likuiditas dan nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan yang

merupakan nilai ekonomis dari jerih payah para pendiri. Melalui mekanisme

pasar sekunder, para pemegang saham pendiri setiap saat bisa menjual

sebagian atau seluruh saham.

c. Mengangkat pandangan masyarakat umum terhadap perusahaan sehingga

menjadi incaran para profesional sebagai tempat untuk bekerja.

d. Pemegang saham, khusunya individu akan cenderung menjadi konsumen

yang setia kepada produk perusahaan, karena adanya rasa ikut memiliki

perusahaan.

e. Perusahaan publik melakukan secara cuma-cuma promosi melalui media

masa, terutama perusahaan yang sahamnya aktif diperdagangkan, likuiditas

dan pemilikan sahamnya tersebar luas serta kapitalisasi yang besar.

2.5.3 Tahapan Intial Public Offering (IPO)

Menurut Sunariyah, (2011:33) proses penawaran umum saham dapat

dikelompokkan menjadi 4 tahapan:

1. Tahapan persiapan
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Sesuai dengan ketentuan SK menteri keuangan No.1199/KMK.013/1991,

yang dapat melakukan penawaran umum adalah emiten yang telah

menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menjual

atau menawarkan efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran

tersebut telah efektif. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya

kepada masyarakat melalui pasar modal terlebih dahulu mempersiapkan hal-

hal yang diperlukan. Dalam mengajukan pendaftaran emisi efek hal-hal yang

harus di persiapkan emiten dalam rangka go public adalah sebagai berikut :

1) Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go

public.

2) Rencana go public tersebut dimintakan persetujuan kepada para

pemegang saham dan perubahan anggaran dalam RUPS (Rapat Umum

Pemegang saham).

3) Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk

membantu menyiapkan kelengkapan dokumen.

a) Penjamin emisi (underwriter), adalah pihak yang bertindak sebagai

penjamin

b)    Profesi penunjang yang terdiri dari :

i. Akuntansi publik (auditor independen), untuk melalukan audit

atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.

ii. Notaris, untuk melakukan perubahan anggaran dasar, membuat

akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan

juga notulen-notulen rapat.

iii. Konsultan hukum, untuk memberi pendapat dari segi hukum.

iv. perusahaan penilai, untuk melakukan penilaian atas aktiva yang

dimiliki emiten.

c)    Lembaga penunjang :

i. Wali amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan

pemegang

ii. obligasi (untuk emisi obligas).

iii. Penanggung.
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iv. Biro administrasi efek.

v. Tempat penitipan harta.

4)    Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi.

5) Kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek.

6) Public expose, kepada masyarakat luas.

7) Penandatanganan berbagai perjanjian-perjanjian emisi.

8) Khusus penawaran obligasi atau efek lain yang bersifat hutang, terlebih

dahulu harus memperoleh peningkat yang di keluarkan oleh lembaga

peringkat efek.

9)  Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya

kepada Bapepam-LK.

2. Tahapan Pengajuan Pernyataan Pendaftaran

Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon

emiten menyampaikan pendaftaran kepada Bapepam-LK hingga Bapepam-

LK menyatakan pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

3. Tahapan Penawaran Saham

Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten

menawarkan saham kapada masyarakat investor. Investor dapat membeli

saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa

penawaran sekurang-kurangnya 3 hari kerja. Jika investor tidak mendapatkan

saham pada pasar perdana, maka investor tersebut dapat membeli di pasar

sekunder yaitu setelah saham dicatatkan di Bursa Efek.

4.    Tahapan Pencatatan Bursa Efek

Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana selanjutnya saham tersebut

di   catat di Bursa Efek Indonesia.



31

Sumber : Sunariyah, (2011:35)

Gambar 2.1

Tahapan Go Public

2.6 Underpricing

2.6.1 Pengertian Underpricing

Underpricing merupakan fenomena yang umum dan sering terjadi di pasar

modal manapun saat emiten melakukan Initial Public Offering (IPO). Saham

suatu perusahaan yang akan diperdagangkan di pasar sekunder atau berada di

penjualan di lantai bursa, sebelumnya akan ditawarkan terlebih dahulu di pasar

perdana. Harga pasar yang dijual di pasar perdana telah ditentukan terlebih dahulu

atas kesepakatan antar emiten dengan pihak penjamin emisi (underpricing),

sedangkan harga saham yang dijual di pasar sekunder ditentukan oleh penawaran

dan permintaan. Underpricing merupakan kerugian bagi perusahaan yang

melakukan penawaran umum perdana (intial public offering), karena dana

investor yang diperoleh perusahaan tidak maksimum. Para pemilik perusahaan

menginginkan agar dapat meminimalkan underpricing, karena terjadinya hal

tersebut akan menyebabkan transfer kemakmuran (wealth) dari pemilik kepada

para investor menurut Beatty (1989) dalam penelitian Puspita (2011). Pengertian

underpricing dalam penelitian Bachtiar (2012) adalah sebagai berikut:

“Underpricing adalah kenaikan harga saham perdana di pasar
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sekunder dengan harga saham perdana di pasar perdana, kenaikan
harga ini merupakan keuntungan bagi investor yang membeli saham
tersebut di pasar perdana karena mendapat keuntungan ketika saham
tersebut dijual di pasar sekunder, keuntungan tersebut dikenal
dengan istilah pengembalian awal (intial return).”

Underpricing diukur dengan initial return saham, yaitu selisih harga

penutupan hari pertama saham diperdagangkan di pasar sekunder dengan harga

penawarannya dibagi dengan harga penawarannya yang menurut Adler

Haymans, (2012:19) dapat dirumusukan menjadi :

Dimana :

IR = Initial Return

CP = Closing Price

OP = Offering Price

Menurut Adler Haymans, (2013:19) bila IR ini mempunyai nilai positif

maka harga Intial Public Offering (IPO) dianggap underpricing. Dan bila tidak

(negatif) maka harga Intial Public Offering (IPO) dianggap kemahalan.

2.6.2 Teori Underpricing

Beberapa teori mengenai underpricing berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan oleh Rocky (1986) dalam Ronni B (2003:183) adalah :

1. Informasi Asimetris (Assymetric Information)

Kebanyakan teori yang menjelaskan Harga Penawaran Perdana (IPO) yang

underpriced didasarkan pada asumsi bahwa terjadi perbedaan informasi

antara berbagai pihak terhadap nilai saham yang baru tersebut. Salah satu dari

teori tersebut menganggp bahwa underwriter secara signifikan mempunyai

informasi yang lebih baik dari pada issuer. Oleh karena underwriter memiliki

informasi yang lebih lengkap, underwriter akan mampu meyakinkan issuer

bahwa harga yang rendah lebih baik jika issuer tidak pasti terhadap nilai

sahamnya sendiri.

2. Winner’s Curse

%100



OP

OPCP
IR
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Penjelasan lain dari underpricing adalah yang dikenal sebagai istilah

“Winner’s Curse”. Winner’s Curse ini menekankan adanya informasi

asismetris diantara investor potensial. Menurut pandangan ini, beberapa

investor (informed investor), mempunyai akses informasi mengetahui berapa

sesungguhnya nilai saham yang akan dikeluarkan. Investor lainnya

(uniformed investor) tidak mengetahui karena sangat sulit atau mahal untuk

mendapat informasi tersebut. Underwiter (sekaligus issuer) melakukan

kesalahan acak (random error) dalam penetapan harga, beberapa saham

ditetapkan overvalued dan lainnya undervalued. Investor yang mempunyai

informasi akan membeli saham yang undervalued dan menghindari saham

yang overvalued. Akibatnya, investor yang tidak mempunyai informasi sulit

mendapatkan saham undervalued, sehingga akan mendapatkan return yang

lebih kecil. Karena issuer harus terus menerus menarik investor yang tidak

mendapatkan informasi seperti investor yang mempunyai informasi, maka

rata-rata harga saham tersebut underpriced agar investor yang tidak

mempunyai informasi tersebut mendapatkan return yang memadai.

3.    Tradisional

Selain teori Underpricing IPO yang berdasarkan informasi asimetris ada juga

penjelasan tradisional, antara lain:

a. Undang- undang membuat underwriter menetapkan harga perdana di

harga yang diharapkan.

b. Terjadi solusi diantara para underwriter dengan menetapkan kondisi

underpriced.

c. Saham yang underpriced meninggalkan kesan yang baik terhadap investor

sehingga pada waktu berikutnya, saham baru yang dikeluarkan dapat dijual

pada harga yang lebih menarik.

d. “Firm commitment” membuat underwriter mencoba mengurangi risiko

dengan cara underpriced saham perdana untuk mengkompensasikannya.

e. Proses underwriting biasanya memasukkan unsur underpricing dalam IPO,

kondisi ini terjadi karena kebiasaan/tradisi atau berdasarkan perjanjian

yang disepakati antara issue dan underwriter.
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f. Perusahaan yang mengeluarkan saham (issuer) dan underwriter

menganggap bahwa underpricing merupakan bentuk jaminan terhadap

tuntutan hukum.

4. Signalling Equilibrium Phenomenom

Dasar fundamental dari teori ini adalah perusahaan yang baik atau bagus

dapat memberikan signal (tanda) tentang tipe atau kondisi perusahaannya

dengan melalukan penetapan IPO yang underpricing. Sementara perusahaan

yang jelek atau buruk tidak mau melakukan underpricing karena tidak bisa

menutupi kerugian akibat underpricing. Motivasi dari pengiriman signal

lewat underpricing adalah asumsi bahwa keuntungan masa mendatang dari

underpricing IPO lebih besar dari kerugiannya.

2.6.4.1 Penjamin Emisi / Reputasi Underwriter

Penjamin emisi (underwriter) adalah pihak yang telah mengadakan kontrak

untuk membeli efek dari emiten, pihak pengendali yang mempunyai afiliasi

dengan emiten, atau penjamin emisi efek lainnya untuk dijual dalam rangka

penawaran umum dan telah mengadakan kontrak dengan emiten, atau pihak

pengendali yang mempunyai afiliasi dengan emiten, untuk menawarkan atau

menjual efek melalui suatu penawaran menurut Sunariyah, (2011:114). Adanya

reputasi underwriter dapat dipakai untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang

tidak dapat diungkapkan oleh informasi yang terdapat dalam prospektus. Dengan

demikian ada kecenderungan underwriter yang memiliki reputasi tinggi lebih

berani memberikan harga tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya,

sehingga tingkat underpricing pun rendah. Adanya pengukuran reputasi

underwriter sebagai berikut.

Reputasi underwriter dapat dipakai sebagai sinyal untuk mengurangi tingkat

ketidakpastiaan yang tidak dapat diungkapkan oleh informsi yang terdapat dalam

propektus dan memberi sinyal bahwa informsi  privat dari emiten mengenai

prospek perusahaan di masa mendatang tidak menyesatkan. Penelitian yang
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dilakukan di Indonesia oleh Imam Ghozali dan Mudrik Al Mansur, (2002)

membuktikan bahwa reputasi underwriter signifikan mempengaruhi fenomena

underpricing dengan arah koefisien korelasi negatif. Berarti semakin bagus

reputasi underwriter maka tingkat underpricing akan semakin kecil.

Hingga saat ini, belum ada standar baku untuk mengkategorikan underwriter

bereputasi baik atau buruk. Pengukuran reputasi underwriter pada tiap penelitian

mungkin berbeda, salah satunya adalah didasarkan perhitungan yang dapat di lihat

dari total nilai transaksi 50 MOST ACTIVE IDX MEMBERS IN TOTAL

TRADING VOLUME Dibagi Market Total.

2.6.4.2 Umur Perusahaan

Perusahaan yang sudah lama berdiri, kemungkinan besar sudah memiliki

pengalaman yang diperoleh. Semakin lama umur perusahaan, semakin banyak

informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut. Maka dapat

dijelaskan bahwa terjadinya underpricing salah satunya disebabkan oleh karena

adanya asimetri informasi antara emiten dan investor. umur perusahaan

mempunyai hubungan yang negatif dengan initial return. Menurut penelitian

Bachtiar (2012) pengertian Umur Perusahaan adalah sebagai berikut :

“Kemampuan perusahaan dalam bertahan dan bersaing di dunia

bisnis ditunjukkan oleh umur perusahaan. Perusahaan berumur tua

dinilai oleh investor lebih baik dibandingkan dengan perusahaan

berumur muda karena dapat bertahan dan bersaing dalam dunia

bisnis, hal ini merupakan informasi bagi investor dalam keputusan

berinvestasi. Investor akan memburu saham perusahaan tersebut,

ketika ditawarkan baik di pasar perdana maupun pasar sekunder.”

Cara perhitungan umur perusahaan :

Umur perusahaan = Thn IPO - Thn Berdiri Perusahaan

2.6.4.3 Financial Leverage

Financial leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi
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seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang

digunakan untuk membayar utang. Salah satu ratio yang digunakan ialah Debt To

Equity Ratio (DER). Debt To Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang masuk ke

dalam rasio solvabilitas. Menurut Harahap, Sofyan Syafri (2013:307) Debt To

Equity Ratio (DER) adalah :

“Rasio-rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik

dapat menutupi hutang-hutang kepada pihak luar, semakin kecil

rasio ini semakin baik. Rasio ini disebut juga rasio leverage.”

Untuk rasio Debt To Equity Ratio (DER) rasio terbaik jika jumlah modal

lebih besar dari jumlah hutang atau minimal sama. Menurut Fahmi, Irham

(2012:63) Debt To Equity Ratio (DER) adalah :

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No. Judul Variabel
Metode

Penelitian
Hasil Penelitian

1. Pengaruh Reputasi

Underwriter, Listing

Delay, Umur

Perusahaan,

Profitabilitas, dan

Financial Leverage

Terhadap

Underpricing

Saham Perdana

(Ramadani

Marofen

, Khairunnisa, SE.,

MM. 2009-2013)

Variabel

independen

= Reputasi
Underwriter

= Listing Delay

= Umur
Perusahaan

= Profitabilitas
(ROA)

Variabel dependen

Y = Underpricing

Analisis

Regresi

Berganda

variabel reputasi underwriter,

listing

delay, umur perusahaan,

ROA, dan DER berpengaruh

signifikan secara simultan

terhadap  tingkat

underpricing saham umum

perdana yang tercatat pada

BEI tahun 2009-2013.
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2. Pengaruh Reputasi

Underwriter, Ukuran

Perusahaan,

Umur Perusahaan,

Profitabilitas

Terhadap

Underpricing Saham

Pada Penawaran

Umum Perdana

(IPO) Di BEI

(Ricky Riyadi

Drs. Sjahruddin.,

MA dan Akhmad

Fauzan Fahtoni, SE

2009 – 2012)

Variabel

independen

= Reputasi
underwriter

= Ukuran
perusahaan

= Umur
perusahaan

= Return On
Equity

Variabel Dependen

Y = Underpricing

Analisis

Regresi

Berganda

1.Variabel reputasi

underwriter berpengaruh

signifikan pada tingkat

underpricing. Penelitian

yang  dilakukan oleh

Gerianta  (2008) dan

Nurjanti  &  Kustini

(2007).

2.Variabel ukuran

perusahaan tidak

berpengaruh signifikan

pada tingkat underpricing.

Penelitian  yang  dilakukan

oleh Fauzi  (2012)

3.variabel  umur  perusahaan

tidak  berpengaruh

signifikan  pada  tingkat

underpricing.

4.variabel  profitabilitas

(ROA) berpengaruh

signifikan terhadap tingkat

underpricing. Penelitian

yang  dilakukan oleh

Gerianta  (2008).
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3. Analisis Faktor-

Faktor Yang

Mempengaruhi

Tingkat

Underpricing Pada

Perusahaan Yang

Melakukan IPO

(Initial Public

Offering) di Bursa

Efek Indonesia

(Roni Indra

Saputra dan Paulus

Wardoyo

2003-2007)

Variabel

independen

= Reputasi
underwriter

= Reputasi
Auditor

= Financial
Leverage

= Return On
Assets
X5 = Umur

Perusahaan

Variabel Dependen

Y = Underpricing

Analisis

Regresi

Berganda

 Hanya  variabel  reputasi

underwriter yang  tidak

berpengaruh  signifikan

terhadap underpricing.

 Hanya  umur  perusahaan

yang berpengaruh

signifikan terhadap

underpricing.

 Reputasi underwriter dan

financial leverage

berpengaruh signifikan

terhadap initial return,

sedangkan variabel lain

tidak berpengaruh.

 Reputasi underwriter,

financial leverage,  ROA

berpengaruh signifikan

terhadap underpricing.

4. The Influence of

Underwriter and

Auditor Reputations

on IPO

Under-pricing

Dominique

(Razafindrambinina

and Tiffany Kwan

2004-2009)

Independent

Variables

= Reputations

Underwriter

= Reputations
Auditor

Dependent Variable

Y = Under-pricing

Multiple

Regression

Analysis

Ritter (1984) stated that

there is an abnormal return

on the first day of stock

trading of an IPO share

price. The findings havea

significant impact on the

theory of under-pricing. The

reputations of the

underwriter and auditor have

a significant impact on the

initial returns resulting from

undervaluation of shares of

the companies that

participate in an IPO. There

is a negative relationship

between the reputation of the

underwriter and the auditor

the initial return. Hence the
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more reputable the

underwriter and auditor the

lower is the initial result of

the share price

5. The Evidence of IPO

Underpricing in

Indonesia

(Susi Indriani and

Sri Marlia 2009-

2013)

Independent

Variables

= Reputation

Underwriter

= Reputation
Financial leverage

= Reputation
Underwriter and
Reputation
Financial
Leverage

Dependent Variable

Y = Underpricing

Multiple

Regression

Analysis

The results of regression

found that there is result that

are inconsistent with existing

theory, namely the

relationship between

financial leverage and the

value of IPO underpricing.

Jean Franҫois and  Carole

Gresse (2006: 45), implicitly,

revealed that the less debt,

which can cause the less

financial leverage, the less

underpricing (overprice). In

fact, the result of this

research showed that the

higher financial leverage, the

less underpricing.

6. Intial public

Offering and

Underwriter

Reputation

(Carter dan Master

1990)

Independent

Variables

= Reputation

Underwriter

= Offering Size

= Umur
Perusahaan

Dependent Variable

Y = Underpricing

Multiple

Regression

Analysis

1. Underwriter

reputation significant effect

on underpricing of initial

public stock.

2. Size offering

significant effect on the

underpricing of initial public

stock.

3. Umur perusahaan

significant effect on the

underpricing of initial public

stock.

Sumber : Olahan Penelitian, 2015

2.9 Kerangka Pemikiran
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Sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya membutuhkan pendanaan

yang cukup besar. Pendanaan mempunyai dua alternatif yaitu, pendanaan

eksternal dan internal. Akan tetapi, perusahaan lebih memilih menggunakan

pendanaan eksternal karena beban pajak tidak terlalu besar. Contoh halnya seperti

menerbitkan saham baru dan hutang. Menerbitkan saham baru adalah aktivitas

dimana perusahaan yang menjual sahamnya kepada publik. Penawaran saham di

pasar perdana disebut dengan Initial Public Offering (IPO). Perusahaan yang

melakukan IPO lebih sering mengalami underpricing. Underpricing adalah harga

saham di pasar sekunder hari pertama lebih tinggi daripada harga saham perdana.

Menurut Adler Haymans, (2013:2) bahwa underpricing tersebut merupakan

kesengajaan dan adanya asimetris informasi yang dimiliki oleh penerbit saham

IPO dan penjamin emisi (underwriter).

Hal ini akan merugikan emiten, karena dana yang diperoleh pada saat IPO

tidak maksimal. Terdapat selisih antara harga di pasar sekunder dengan harga

yang telah ditetapkan di pasar perdana, itulah jumlah kerugian yang dialami oleh

emiten. Namun hal tersebut menjadi keuntungan bagi investor atau sering disebut

sebagai initial return. Menurut Fendy, Yogi (2013) terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi underpricing adalah current ratio, reputasi underwriter, umur

perusahaan, ukuran perusahaan, Return On Asset (ROA) dan financial leverage.

Jadi, dengan menggunakan hubungan ini kita akan mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi underpricing.

2.9.1 Pengaruh Penjamin Emisi (Underwriter) terhadap Tingkat Underpricing

Penjamin emisi (underwriter) adalah pihak yang telah mengadakan kontrak

untuk membeli efek dari emiten, pihak pengendali yang mempunyai afiliasi

dengan emiten, atau penjamin emisi efek lainnya untuk dijual dalam rangka

penawaran umum dan telah mengadakan kontrak dengan emiten, atau pihak

pengendali yang mempunyai afiliasi dengan emiten, untuk menawarkan atau

menjual efek melalui suatu penawaran Sunariyah, (2011:114). Adanya reputasi

underwriter dapat dipakai untuk mengurangi tingkat ketidakpastian yang tidak

dapat diungkapkan oleh informasi yang terdapat dalam prospektus. Dengan
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demikian ada kecenderungan underwriter yang memiliki reputasi tinggi lebih

berani memberikan harga tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya,

sehingga tingkat underpricing pun rendah. Argumen tersebut didukung oleh

penelitian yang dilakukan oleh Yustisia dan Roza, (2012) dan Sarra Ben et al,

(2011) membuktikan bahwa reputasi penjamin emisi berpengaruh signifikan

negatif terhadap fenomena underpricing.

2.9.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Tingkat Underpricing

Umur perusahaan merupakan salah satu hal yang dipertimbangkan investor

dalam menanamkan modalnya. Umur perusahaan emiten menunjukkan seberapa

lama perusahaan mampu bertahan dan menjadi bukti perusahaan mampu bersaing

dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian.

Perusahaan yang beroperasi lebih lama mempunyai kenaikan yang lebih besar

untuk menyediakan informasi perusahaan yang lebih banyak dan luas dari pada

yang baru saja berdiri yang dapat memperkecil ketidakpastian pasar yang akan

menurunkan tingkat underpricing Putra, (2010). Argumen tersebut didukung

dengan hasil penelitian Azzahra (2010) yang menyatakan umur perusahaan

berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat underpricing.

2.9.3 Pengaruh Financial Leverage terhadap Tingkat Underpricing

Financial leverage mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi

seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang

digunakan untuk membayar utang. Salah satu ratio yang digunakan ialah Debt To

Equity Ratio. Menurut Kasmir (2010:113) rasio ini digunakan untuk mengetahui

jumlah dana yang disediakan kreditor (peminjam) dengan pemilik perusahaan.

Para investor dalam melakukan keputusan investasi, tentu akan

mempertimbangkan rasio DER. Debt to Equity Ratio (DER) yang tinggi

menunjukkan risiko finansial atau risiko kegagalan perusahaan untuk

mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi, dan sebaliknya. Para investor

dalam melakukan keputusan investasi akan mempertimbangkan nilai tersebut.

Oleh sebab itu tingkat ketidakpastiannya akan semakin tinggi dan menyebabkan
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nilai underpricing akan semakin tinggi pula. Argumen tersebut sesuai didukung

dengan hasil penelitian dari Wulandari (2010) dan Azzahra (2010) yang

menyatakan adanya pengaruh positif signifikan dari financial leverage terhadap

tingkat underpricing.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini

adalah :

“Terdapat Pengaruh Reputasi Underwriter, Umur Perusahaan, Dan

Financial Leverage Terhadap Tingkat Underpricing Saat Melakukan Intial

Public Offering (IPO) Perusahaan Sektor Property Real Estate Dan Building

Construction Yang Terdaftar di Bursa Efek  Indonesia Periode 2007-2014”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka bagan kerangka pemikiran

sebagai berikut:

Pendanaan

Eksternal Internal
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Keterangan :

: Tidak diteliti

: Diteliti

Sumber : Olahan Peneliti, 2015

Gambar 2.2

Bagan Kerangka Berpikir


