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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan go public 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melaksanakan initial public 

offering (IPO) selama periode 2012 – 2016. Dalam populasi tersebut terdapat 

perusahaan yang harga penawaran saham perdana saat  IPO mengalami 

underpricing. Underpricing adalah kondisi yang terjadi saat harga saham saat IPO 

lebih rendah dibandingkan dengan harga penutupan hari pertama di pasar 

sekunder. Oleh karena itu, yang akan menjadi objek penelitian ini adalah 

perusahaan-perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

pada tahun 2012 sampai 2016 yang mengalami underpricing. 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian causal study. Causal study adalah 

penelitian yang menguji apakah ada atau tidak satu variabel yang menyebabkan 

variabel lain untuk berubah (Sekaran dan Bougie, 2016). Penelitian ini 

membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung antara variabel yang 

mempengaruhi (variabel independen) yaitu reputasi underwriter, ukuran 

perusahaan, debt to equity ratio, dan persentase penawaran saham kepada publik 

dengan variabel yang dipengaruhi (variabel dependen) yaitu underpricing. 
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Penelitian ini bersifat ex-post facto, yang artinya adalah bahwa data dikumpulkan 

setelah semua kejadian berlalu. Dengan menggunakan dimensi waktu cross 

sectional study, yaitu penelitian yang mengumpulkan data-data hanya dilakukan 

sekali dalam satu periode untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian. Data dalam 

penelitian ini diambil dalam periode waktu 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel 

dependen dan variabel independen. Definisi operasional, pengukuran variabel, dan 

skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Sekaran dan Bougie (2016) mendefinisikan variabel dependen sebagai variabel 

utama dari peneliti dengan tujuan untuk mengetahui variabel-variabel independen 

yang mempengaruhinya dan menemukan jawaban atas suatu masalah. Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah underpricing saham saat penawaran perdana 

(IPO) yang dilakukan perusahaan go public. Underpricing terjadi apabila harga 

saham pada pasar perdana (IPO) lebih rendah dibandingkan dengan harga 

penutupan saham pada hari pertama di pasar sekunder.  

Skala yang digunakan untuk mengukur underpricing adalah skala rasio. 

Skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak 

dapat dirubah (Ghozali, 2016).  
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Underpricing dalam penelitian ini diukur dengan initial return dengan 

rumus dari Yustisia dan Roza (2012) sebagai berikut: 

Underpricing = 
              (  )                (  )

               (  )
        

 

Keterangan: 

Closing price = harga penutupan saham hari pertama di pasar sekunder 

Offering price =  harga penawaran saham perdana di pasar primer 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2016). Penelitian ini 

memiliki 4 variabel independen, yaitu reputasi underwriter, ukuran perusahaan, 

debt to equity ratio dan persentase penawaran saham kepada publik.  

1. Reputasi Underwriter 

Skala yang digunakan dalam mengukur reputasi underwriter adalah skala 

nominal, yaitu skala pengukuran yang menyatakan kategori, atau kelompok dari 

suatu subyek (Ghozali, 2016). Reputasi underwriter diukur dengan menggunakan 

variabel dummy, seperti yang dilakukan oleh Putra dan Sudjarni (2017) dalam 

penelitiannya, memberikan nilai 1 untuk penjamin emisi yang masuk top 5 

underwriter berdasarkan total nilai (value) penjaminan menurut BEI periode 

2012-2016 dan nilai 0 untuk penjamin emisi yang tidak masuk top 5 underwriter. 
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Peringkat penjamin emisi efek berdasarkan total nilai penjaminan 2012-2016 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Peringkat Penjamin Emisi Efek 

 berdasarkan Total Nilai Penjaminan 2012-2016 

Peringkat Penjamin Emisi Efek 
Total Nilai Penjaminan 2012-

2016 (dalam Rupiah) 

1 PT Bahana Securities 6.093.121.000.000 

2 PT Mandiri Sekuritas 5.510.187.000.000 

3 PT Danareksa Sekuritas 4.054.769.000.000 

4 PT Credit Suisse Securities Indonesia 3.867.213.000.000 

5 PT UBS Securities Indonesia 3.344.506.000.000 

 

Data pengalaman underwriter periode 2012-2016 diperoleh dari situs 

www.gopublic.idx.co.id, sedangkan data underwriter yang digunakan oleh 

perusahaan didapat dari propektus perusahaan dan dilihat porsi penjaminan 

underwriter yang paling besar (lead underwriter). 

2. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasikan 

besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya 

nilai total aset yang diukur dalam ukuran perusahaan atau firm size karena total 

aset menunjukkan kekayaan perusahaan (Putra dan Sudjarni, 2017). Satuan data 

menggunakan rupiah dengan skala data rasio, yaitu skala interval dan memiliki 

nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah (Ghozali, 2016).  
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Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan logaritma natural 

dari total aset perusahaan pada periode terakhir sebelum perusahaan melakukan 

listing yang terdapat pada prospektus (Putra dan Sudjarni, 2017): 

SIZE = Ln (Total Assets) 

 

Keterangan: 

Total Assets: jumlah aset  

3. Debt to Equity Ratio 

Menurut Gitman dan Zutter (2015), Debt to Equity Ratio (DER) merupakan 

proporsi relatif dari jumlah kewajiban terhadap ekuitas saham biasa yang 

digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan 

pada variabel Debt to Equity Ratio adalah skala rasio, yaitu skala interval dan 

memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah (Ghozali, 2016).  

Debt to Equity Ratio (DER) diukur dengan rumus menurut Subramanyam (2014) 

sebagai berikut: 

DER = 
                 

                   
 

 

Keterangan: 

DER   = debt to equity ratio 

Total liabilities = total utang yang dimiliki perusahaan 

Shareholders’ equity = modal pemegang saham 
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4. Persentase Penawaran Saham kepada Publik  

Persentase penawaran saham adalah rasio saham yang ditawarkan kepada publik 

dan keseluruhan saham yang diterbitkan emiten. Skala pengukuran yang 

digunakan pada variabel persentase penawaran saham adalah skala rasio, yaitu 

skala interval dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah 

(Ghozali, 2016). Persentase penawaran saham diukur dengan rumus menurut 

sebagai berikut (Pahlevi, 2014): 

OFFER = 
                                           

                                 
 x 100% 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Sekaran 

dan Bougie (2016) data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti namun 

sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Metode pengumpulan 

data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu proses perolehan 

dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen dan data yang 

diperoleh. 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dan diperoleh 

dari prospektus perusahaan yang akan melakukan penawaran umum saham 

perdana yang dapat diakses dan diunduh melalui situs Pusat Edukasi dan Data 

Pasar Modal Indonesia, yaitu www.ticmi.co.id dan data yang diperoleh dari 

propektus antara lain informasi harga penawaran saham di pasar perdana (offering 

price), penjamin emisi efek (underwriter), laporan keuangan perusahaan yang 
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telah di audit oleh auditor independen. Sedangkan, data harga penutupan saham di 

pasar sekunder pada hari pertama diperoleh melalui situs harga saham (www.e-

bursa.com). Selain itu, dibutuhkan juga data pengalaman penjamin emisi 2012-

2016 yang diperoleh melalui situs www.gopublic.idx.co.id. 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang go public dalam 5 

periode yaitu 2012-2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan sampelnya 

adalah perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) dan mengalami 

underpricing. Sampel merupakan bagian dari populasi yang masih memiliki ciri 

dan karakteristik yang sama dengan populasi dan mampu mewakili keseluruhan 

populasi dari penelitian (Sekaran dan Bougie, 2016). Sampel penelitian diambil 

dengan metode purposive sampling, yaitu sampling yang terbatas pada orang 

tertentu yang mampu menyediakan informasi yang diinginkan, baik karena hanya 

mereka yang dapat menyediakannya atau pun karena kriteria yang ditentukan 

peneliti tersebut (Sekaran dan Bougie, 2016). Kriteria perusahaan yang akan 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana (IPO) di Bursa Efek 

Indonesia pada periode Januari 2012 – Desember 2016.  

2. Perusahaan sampel yang melakukan penawaran perdana saham, bukan 

melakukan penawaran warrant dan relisting. Warrant adalah hak untuk 

membeli saham pada waktu dan harga yang telah ditentukan dan relisting 

adalah tindakan pencatatan kembali saham perusahaan di bursa setelah 
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sebelumnya saham perusahaan telah dihapus dari daftar saham yang tercatat 

di bursa. 

3. Tersedianya harga penutupan saham pada hari pertama di pasar sekunder 

pada situs harga saham (e-bursa). 

4. Perusahaan sampel mengalami underpricing saat melakukan penawaran 

perdana (IPO). 

5. Perusahaan memiliki data penjamin emisi efek dengan porsi penjaminan 

terbesar dalam prospektus. 

6. Perusahaan memiliki laporan keuangan satu periode terakhir sebelum 

melakukan IPO yang telah diaudit auditor independen  dalam prospektus. 

7. Perusahaan memiliki data persentase penawaran saham kepada publik dalam 

prospektus. 

8. Mata uang penyajian yang digunakan adalah mata uang Rupiah. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016).  

3.6.2 Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk memenuhi asumsi multivariate normality. 

Multivariate normality merupakan asumsi bahwa setiap variabel dan semua 

kombinasi linear dari variabel berdistribusi normal. Jika asumsi ini dipenuhi, 
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maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Ghozali, 2016). 

Untuk mendeteksi normalitas data, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kolmogorov-Smirnov (K-S). Menurut Ghozali (2016), uji Kolmogorov-

Smirnov dilakukan dengan cara menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian: 

 Hipotesis Nol (H0)  : data terdistribusi secara normal 

 Hipotesis Alternatif (Ha) : data tidak terdistribusi secara normal 

Hasil uji normalitas dapat dilihat dari nilai signifikansi yang didapat. Suatu data 

dikatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikansinya lebih besar 

daripada 0,05. Sebaliknya, jika suatu data dikatakan tidak terdistribusi normal, 

maka nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05  

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Ghozali (2016) mengatakan uji multikoloniearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang 

nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2016). 

  Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance 

Inflation Factor (VIF) (Ghozali, 2016). Variabel independen mengalami 

multikolonieritas apabila nilai tolerance kurang dari 0,10 (Tolerance    ) dan 
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nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10 (VIF    ). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya (Ghozali, 2016). 

3.6.3.2 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pada periode t dengan 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama 

pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif jarang 

terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau 

kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Ghozali, 2016). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan dengan Run Test. Run Test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) (Ghozali, 2016). Model 

regresi yang terdapat autokorelasi nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05 dan 

dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. 

Hipotesis yang akan diuji adalah:  

H0 : residual (res_1) random (acak)  
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Ha : residual (res_1) tidak random 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2016). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskesdatisitas atau 

tidak terjadi Heteroskesdatisitas (Ghozali, 2016). 

Cara yang paling umum yang digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat scatterplot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. 

Menurut Ghozali (2016) dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan scatterplot yaitu :  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu, 

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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3.6.4 Uji Hipotesis 

Metode analisis data penelitian ini menggunakan regresi linier berganda karena 

terdapat lebih dari satu variabel independen. Secara umum, analisis regresi pada 

dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) 

dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan 

tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2016). Hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan persamaan 

regresi linear berganda sebagai berikut: 

UP  =   α +  β1UDW + β2SIZE + β3DER+ β4OFFER + e 

 

Keterangan: 

UP   = underpricing 

α    = Konstanta 

β1β2β3β4  = Koefisien Regresi 

UDW   = underwriter 

SIZE   = ukuran perusahaan 

DER   = Debt to Equity Ratio 

OFFER   = persentase penawaran saham 

Pengaruh Reputasi Underwriter..., Priseli Amelia, FB UMN, 2018



71 

 

e    = standar error 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

goodness of fit-nya (Ghozali, 2016). Secara statistik setidaknya ini dapat diukur 

dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t. Analisis 

regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan uji sebagai 

berikut: 

3.6.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien korelasi mengukur kekuatan hubungan linier antara dua variabel. 

Koefisien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah 

hubungan dua variabel acak (Sarwono, 2012). Menurut Sarwono (2012), untuk 

melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel kriteria 

yang digunakan sebagai berikut: 

1. 0: tidak ada korelasi 

2. >0 - 0.25: korelasi sangat lemah 

3. >0.25 - 0.5: korelasi cukup 

4. >0.5 - 0.75: korelasi kuat 

5. >0.75 - 0.99: korelasi sangat kuat 

6. 1: korelasi sempurna 

Menurut Ghozali (2016) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur 

seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

R
2
      yang   kecil     berarti      kemampuan   variabel-variabel independen  dalam 

Pengaruh Reputasi Underwriter..., Priseli Amelia, FB UMN, 2018



72 

 

menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R
2
 yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2016).  

Menurut Ghozali (2016) kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen yang dimasukan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel dependen, maka R
2
 pasti meningkat 

tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai Adjusted R

2 
dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan ke dalam model. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Menurut Gujarati (2003) yang dikutip oleh Imam Ghozali 

(2016) mengemukakan bahwa jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 

negatif, maka nilai adjusted R
2 

dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai 

R
2
 = 1, maka nilai adjusted R

2 
= R

2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2
 = 0, maka adjusted 

R
2
 = ( 1- k)/(n – k). Jika k > 1, maka adjusted R

2
 akan bernilai negatif. 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan menguji apakah ada pengaruh secara 

simultan dari variabel-variabel independen atau bebas dalam model terhadap 
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variabel dependen atau terikat. Pengambilan keputusan dari uji statistik F dapat 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika nilai signifikansi F 

lebih kecil dari 5% (F < 0,05), maka hipotesis alternatif (Hα) diterima, yang 

artinya semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen.  

3.6.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Uji t dapat dilakukan dengan melihat tingkat 

signifikansi, yang dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. Jika 

nilai signifikansi t lebih kecil dari 5% (t < 0,05), maka hipotesis alternatif (Hα) 

diterima, yang artinya variabel independen secara individual tersebut 

mempengaruhi variabel dependen. 
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