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Fenomena yang sering terjadi pada saat Initial Public Offering (IPO) 

adalah underpricing, dimana dari fenomena tersebut investor akan mendapatkan 

initial return. Iinitial return merupakan positif return yang didapat investor dari 

kondisi underpricing dimana adanya selisih positif antara harga saham di pasar 

sekunder dengan harga saham di pasar perdana pada hari pertama diperdagangkan 

di bursa efek. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh informasi keuangan 

(Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Price Earning 

Ratio) dan informasi non keuangan (prosentase penawaran saham dan ukurann 

perusahaan) terhadap initial return. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

terdiri dari 44 perusahaan non keuangan yang termasuk dalam Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) yang melakukan IPO pada periode 2012-2016. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan informasi keuangan (Return on 

Equity, Debt to Equity Ratio, Total Asset Turnover, Price Earning Ratio) dan 

informasi non keuangan (prosentase penawaran saham dan ukurann perusahaan) 

memberikan pengaruh yang tidak signifikan terhadap initial return baik secara 

parsial maupun simultan, hasil ini menunjukkan bahwa pada saat periode 

penelitian (2012-2016) investor kurang memperhatikan informasi fundamental 

perusahaan dan cenderung lebih memperhatikan pergerakan harga saham, kondisi 

pasar dan faktor makro ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat 

suku bunga dan kebijakan pemerintah. 

Kata Kunci: initial return, Return on Equity, Debt to Equity Ratio, Total Asset 

Turnover, Price Earning Ratio, prosentase penawaran saham, ukurann 

perusahaan, underpricing. 
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