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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan yang melaksanakan initial public offerings selama periode 2010-

2011. Laporan Keuangan yang diteliti adalah laporan keuangan yang 

diterbitkan pada periode pelaksanaan IPO dan sudah diaudit oleh auditor 

independen. Terdapat 48 emiten yang melakukan IPO selama periode 2010-

2011. Untuk melakukan IPO, calon perusahaan tercatat wajib melengkapi 

dokumen pendukung untuk menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada 

BAPEPAM-LK sampai dinyatakan Pernyataan Pendaftaran telah menjadi 

efektif oleh lembaga bersangkutan. Dan kemudian memenuhi segala 

persyaratan yang dicanangkan BAPEPAM-LK untuk kemudian dapat 

melakukan penawaran ke publik. 

Penelitian ini mengambil perusahaan-perusahaan yang melakukan 

IPO pada periode 2010-2011 sebagai objek penelitian dengan pertimbangan 

ketersediaan data. Dikarenakan data yang sudah cukup lama biasanya lebih 

sulit untuk didapat, dan lembaga-lembaga yang menyediakan data-data ini 

biasanya menyediakan data dalam rentang 5 tahun ke belakang. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam membuat keputusan 
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investasi terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang baru saja atau akan 

melakukan IPO. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. 

Sekaran (2010) menuliskan causal study sebagai sebuah studi dimana peneliti 

ingin menggambarkan penyebab dari sebuah atau beberapa masalah. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh underpricing, persentase 

saham yang ditawarkan dan umur perusahaan terhadap kinerja saham pasca 

IPO. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

variable dependen (Y) dan variable independen (X). Pengukuran semua 

variable yang ada menggunakan skala ratio. 

Variabel dependen ialah variabel yang menjadi sasaran utama 

dalam penelitian ini (Sekaran, 2010). Variabel dependen hasilnya dipengaruhi 

atau bergantung pada variabel independen. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja saham. Variabel kinerja saham dalam penelitian 

ini diukur menggunakan metode buy and hold abnormal return (BHAR) yang 

didapat dari Dita (2013) dan dinyatakan dengan: 
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Keterangan: 

Pit   adalah harga saham perusahaan i 1 tahun setelah IPO, 

Pio  adalah harga saham perusahaan i saat IPO (closing price), 

Di   adalah dividen kumulatif saham i 1 tahun setelah IPO, 

It   adalah benchmark IHSG 1 tahun setelah IPO, 

Io   adalah benchmark IHSG saat IPO. 

 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen dalam penelitian (Sekaran, 2010). Variabel independen dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

a. Underpricing 

Underpricing didefinisikan sebagai penentuan harga saham di pasar 

perdana lebih rendah daripada harga di pasar sekunder untuk saham 

yang sama. Underpricing diukur dengan initial return yang 

dikembangkan oleh yang dikembangkan oleh Alli dan Yung (1994) dan 

Ernyan dan Husnan (2002) dalam (Amin, 2007). Initial return 

merupakan return awal yang diterima oleh investor yaitu selisih antara 

harga penutupan saham (closing price) pada hari pertama perdagangan 

di bursa dengan harga di pasar perdana dibagi dengan harga perdana. 

Dinyatakan dengan: 

 

Initial return = (Harga penutupan hari pertama bursa – harga perdana) 
     Harga Perdana 
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b. Persentase Saham yang Ditawarkan 

Persentase saham yang ditawarkan adalah proporsi atau bagian 

kepemilikan saham yang akan ditawarkan ke publik dibandingkan 

dengan jumlah seluruh saham yang beredar yang dipegang pemegang 

saham lama (emiten). Persentase saham dapat diukur dengan 

persamaan: 

 

Keterangan: 

OFFERED   adalah persentase saham yang ditawarkan saat IPO 

  

c. Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah umur perusahaan sejak pertama didirikan 

sampai saat melakukan IPO. Umur perusahaan dapat diukur dengan 

persamaan: 

 

Keterangan: 

ti   adalah tahun perusahaan melakukan IPO 

to   adalah tahun pendirian perusahaan 

 

 

 

oi ttAge −= log  

OFFERED = Total penawaran saham ke publik 

           Total saham beredar 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan perusahaan yang melakukan IPO pada periode 

2010-2011. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan periode 2010-2011 yang telah diaudit auditor independen, tanggal 

initial public offering, harga saham penutupan harian, data IHSG harian dan 

data histori pembagian dividen. Data-data tersebut diperoleh dari 

akses.ksei.co.id, www.idx.co.id, finance.yahoo.com, bloomberg.com, serta 

software analisis teknikal saham Chart Nexus. 

 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI 

yang menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit periode 2010-2011. 

Sekaran (2010) menuliskan definisi populasi sebagai seluruh kelompok 

orang, kejadian, atau sesuatu yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan. Sekaran (2010) juga menuliskan sampel 

sebagai suatu bagian dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang 

digunakan adalah emiten yang melakukan IPO pada periode 2010-2011. 

Sampel perusahaan yang akan digunakan dalam penelitian ini 

dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu metode pemilihan sampel 

yang terbatas pada pihak tertentu yang dapat menyediakan informasi yang 

dibutuhkan atau informasi yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
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sebelumnya oleh peneliti. Karakteristik yang digunakan dalam pemilihan 

sampel: 

1. Perusahaan yang melakukan IPO periode 2010-2011 dan sampai tahun 

2012 masih terdaftar di BEI. 

2. Menerbitkan Laporan Keuangan Tahunan yang dinyatakan dalam 

Rupiah, dengan periode tahunan yang berakhir 31 Desember dan telah 

diaudit oleh auditor independen. 

3. Memiliki laporan keuangan yang tersedia pada situs resmi Indonesia 

Stock Exchange untuk diunduh pada periode 2010 – 2011. 

4. Memiliki data harga saham yang lengkap. 

5. Perusahaan yang mengalami underpricing saat IPO. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

3.6.1. Uji Kualitas Data 

Langkah awal yang harus dilakukan sebelum melakukan uji statistik 

adalah melakukan screening terhadap data yang akan diolah (Ghozali, 

2012). Screening data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas. Uji 

normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data-data yang akan diolah 

terdistribusi normal atau tidak. Data yang terdistribusi normal akan 

menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika data tidak terdistribusi 

normal akan menggunakan statistik nonparametrik. 
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Penelitian ini menggunakan alat uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

untuk menguji kualitas datanya. Dasar pengambilan keputusan untuk uji 

normalitas ini (Ghozali, 2012): 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi residual lebih besar dari 0,05, maka 

data memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika nilai probabilitas signifikansi residual lebih kecil dari 0,05, maka 

data tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Jika data tidak berdistribusi normal, maka perlu dilakukan 

treatment untuk membuat data menjadi terdistribusi normal. Untuk 

menormalkan data, terlebih dahulu perlu diketahui bentuk grafik histogram 

dari data yang ada. Dengan mengetahui bentuk grafik histogram barulah 

dapat ditentukan bentuk transformasinya. Bentuk transformasi data yang 

dapat dilakukan sesuai dengan grafik histogram (Ghozali, 2012): 

Tabel 3.1 Bentuk Transformasi Data 

Bentuk Grafik Histogran Bentuk Transformasi 

Moderate positive skewness SQRT (x) atau akar kuadrat 

Substansial positive skewness LG10(x) atau logaritma 10 atau LN 

Severe positive skewness dengan bentuk L 1/x atau inverse 

Moderate negative skewness SQRT (k-x) 

Substansial negative skewness LG10 (k-x) 

Severe negative skewness dengan bentuk J 1/(k-x) 

k = nilai tertinggi (maksimum) dari data mentah x 
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3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi dasar sebelum 

dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekometrik. 

a. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu periode t-1 (Santoso, 2010). 

Autokorelasi terjadi akibat observasi yang berurutan sepanjang waktu 

sehingga terjadi kesalingterkaitan. 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi 

autokorelasi. Pendeteksian ada atau tidaknya autokorelasi 

menggunakan Uji Durbin – Watson (DW Test) dengan syarat adanya 

konstanta dalam model regresi dan tidak adanya variabel lag di antara 

variabel independen. Santoso (2010) menuliskan, penentuan ada atau 

tidaknya autokorelasi dilakukan dengan  melihat tabel Durbin – 

Watson dengan kriteria: 

1) Angka Durbin – Watson dibawah -2 berarti ada 

autokorelasi positif. 

2) Angka Durbin – Watson diantara -2 sampai +2 berari tidak 

ada autokorelasi. 

3) Angka Durbin Watson diatas +2 berarti ada autokorelasi 

negatif. 
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b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2012). Jika variance 

dari residual satu ke residual lainnya tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah jika terjadi homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah 

dengan melihat grafik scatterplot. Grafik ini dibentuk dari ZPRED 

(sebagai variabel dependen) dengan residual (SRESID). Dasar 

pengambilan keputusan yang digunakan adalah: 

1) Jika terdapat pola tertentu atau titik – titik membentul pola tertentu 

yang teratur, maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak terdapat pola yang jelas atau titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

c. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan menguji apakah di dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen (Ghozali, 2012). Ada atau tidaknya 
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multikolonieritas ditentukan oleh nilai tolerance dan lawannya yaitu 

variance inflation factor (VIF). Nilai VIF dihasilkan dari 1 / 

tolerance. Oleh karena itu, nilai tolerance dan VIF berbanding 

terbalik. Jika nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan VIF ≥ 10, maka 

dapat disimpulkan terjadi korelasi antar variabel bebas dalam 

peneletian tersebut atau terjadi multikolonieritas. 

 

3.6.3. Uji Hipotesis 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda karena terdapat variabel independen lebih dari satu. Persamaan 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

Keterangan: 

BHARit = Kinerja saham perusahaan i pada periode t 

UPit   = Underpricing IPO perusahaan i pada periode t 

PERit   = Price earning ratio perusahaan i pada periode t 

OFFEREDit  = Persentase saham ditawarkan perusahaan i pada periode t 

AGEit   = Umur Perusahaan perusahaan i pada periode t 

α0 – α4  = Konstanta regresi 

e  = Error 

 

 

BHARit = α0 + α1 Uit + α2 PERit + α3 OFFEREDit + α4AGEit + e 
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a. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi menurut Ghozali (2012) bertujuan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Koefisien determinasi yang bernilai satu 

memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen. 

Koefisien determinasi dilambangkan dengan R square (R2). 

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki R square 

semakin besar. Semakin besar R square dari suatu model regresi, 

menunjukkan semakin mampu sebuah model menjelaskan variasi 

variabel dependennya. Penggunaan R square sebagai nilai penentu 

kemampuan model menjelaskan variasi variabel independen memiliki 

beberapa kelemahan. Hal ini disebabkan karena setiap penambahan 

variabel independen dapat menyebabkan peningkatan R square yang 

memungkinkan hasil perhitungan R square menjadi bias. Oleh karena 

itu, peneliti disarankan untuk menggunakan Adjusted R square dalam 

menilai koefisien determinasi. 

 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
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dependen (Ghozali, 2012). Uji statistik F mempunyai tingkat 

signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan 

menggunakan uji statistik F adalah jika nilai signifikansi F (p – value) 

< 0,05, maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa 

semua variabel secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 

 

c. Uji Signifikansi Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Uji statistik t mempunyai nilai signifikansi α = 

5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik t 

adalah jika nilai signikansi t (p – value) < 0,05 maka hipotesis 

alternatif diterima, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 
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