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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang memiliki ciri-ciri 

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk diteliti (Sujarweni,2015:80). Populasi 

dalam penelitian ini adalah Perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017. Sedangkan, sampel adalah 

bagian dari obyek yang dimiliki oleh populasi yang dipakai untuk penelitian 

(Sujarweni,2015:81). Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang 

melakukan penawaran saham perdana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2008-2017. Sampel penelitian yang ditetapkan berdasarkan non 

probability sampling dengan menggunakan purposive sampling yaitu dengan 

menetapkan kriteria dalam pengambilan sampel (Jogiyanto,2013). Kriteria dari 

sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana yang terdaftar 

di BEI  selama tahun 2008-2017. 

2. Perusahaan jasa yang melakukan penawaran saham perdana yang 

terdaftar di BEI selama tahun 2008-2017. 

3. Perusahaan mengalami underpricing pada saat penawaran saham 

perdana. 
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4. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang disajikan dalam 

bentuk prospektus keuangan pada tahun dilakukan penawaran saham 

perdana. 

5. Data dalam laporan keuangan menggunakan prospektus keuangan atau 

laporan keuangan periode tahun sebelumnya selama satu periode 

penuh. 

Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Kriteria 

Pengambilan 

Sampel 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Perusahaan 

yang 

melakukan 

IPO 

19 13 23 25 22 30 24 16 15 37 224 

Perusahaan 

non jasa yang 

melakukan 

IPO 

(8) (4) (8) (10) (8) (10) (7) (3) (1) (13) (72) 

Perusahaan 

jasa yang 

tidak 

mengalami 

underpricing 

(2) (2) (1) (6) (0) (6) (2) (2) (1) (3) (25) 

Data Outlier (0) (2) (5) (1) (2) (0) (0) (2) (4) (4) (20) 

Total Sampel 9 5 9 8 12 14 15 9 9 17 107 

    Sumber : Data Sekunder diolah, 2018. 

  

3.2 Sumber dan Jenis Data  

       Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diambil dari prospektus perusahaan dan laporan tahunan 

(annual report) periode sebelumnya dari Perusahaan jasa yang melakukan 

penawaran saham perdana yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2008-2017. Teknik pengumpulan data dilakukan dalam bentuk dokumentansi. 
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Data sekunder berasal dari www.idx.co.id, www.ticmi.co.id, www.e-

bursa.com, www.yahoofinance.com, www.idnfinancial.com. 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kuantitatif, yaitu data dalam bentuk angka dalam laporan keuangan 

Perusahaan jasa yang melakukan penawaran saham perdana yang terdaftar 

di BEI tahun 2008-2017 diantaranya berupa data harga penawaran saham 

saat penawaran saham perdana, harga penutupan saham perdana, total aset 

lancar, total hutang lancar, total hutang, laba bersih, total ekuitas, 

penjualan bersih. 

2. Kualitatif, yaitu data dalam bentuk informasi yang merupakan kalimat atau 

pernyataan yang mendukung maksud dari data kuantitatif diantaranya 

berupa data lamanya perusahaan beroperasi, 50 Most Actives IDX in Totak 

Trading Stock Value yang berkaitan dengan reputasi underwriter dan 

Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan tahunan terkait untuk 

mengidentifikasi reputasi auditor. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

       Secara umum variabel penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

3.3.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen merupakan variabel yang keberadaannya dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah: 

http://www.idx.co.id/
http://www.ticmi.co.id/
http://www.e-bursa.com/
http://www.e-bursa.com/
http://www.yahoofinance.com/
http://www.idnfinancial.com/
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a. Underpricing 

       Menurut Yolana dan Martani (2005),Underpricing adalah selisih 

positif yang terjadi antara harga saham di pasar perdana sekunder dengan 

harga saham di pasar perdana. Dalam penelitian ini, perhitungan 

underpricing dapat diukur menggunakan rumus: 

UDPR = 
𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐭𝐮𝐩𝐚𝐧 𝐬𝐚𝐡𝐚𝐦−𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐈𝐏𝐎

𝐇𝐚𝐫𝐠𝐚 𝐈𝐏𝐎
  

5.3.2 Variabel Independen 

       Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi 

variabel lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

  

a. Likuiditas 

       Murhadi (2013:57) mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang 

menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya. Dalam penelitian ini, proksi yang 

dipilih untuk menghitung likuiditas adalah Current Ratio. Alasan 

memilih proksi current ratio karena semua komponen aset lancar 

digunakan sehingga ketika nilai current ratio tinggi maka akan 

berdampak pada para investor tertarik untuk menanamkan modalnya 

di perusahaan dan menyebabkan tingkat kepastian underpricing 

rendah. Current Ratio yang dirumuskan sebagai berikut:  

Current Ratio = 
𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 

𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔
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b. Solvabilitas 

       Menurut Halim (2015:216), solvabilitas adalah rasio untuk 

mengukur seberapa besar perusahaan didanai oleh hutang. Dalam 

penelitian ini, proksi yang dipilih untuk menghitung solvabilitas 

adalah Debt to Asset Ratio (DAR). Alasan memilih DAR sebagai 

proksi dikarenakan perusahaan dapat mengetahui nilai aset yang 

dibiayai oleh hutang sehingga perusahaan dapat mengetahui risiko 

yang dapat diterima di masa yang akan datang. Semakin tinggi nilai 

DAR suatu perusahaan maka menunjukkan bahwa tinggi pula risiko 

kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sehingga akan 

berpengaruh pada semakin tingginya juga tingkat underpricing yang 

perusahaan alami. DAR dirumuskan sebagai berikut: 

DAR = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒃𝒕 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

 

c. Profitabilitas 

       Menurut Helfert (1993:66) profitabilitas adalah rasio untuk 

menunjukkan hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen terhadap 

dana yang diinvestasikan oleh pemilik. Dalam penelitian ini, proksi 

yang dipilih untuk menghitung profitabilitas adalah Return On Equity 

(ROE) dengan alasan bahwa nilai ROE dapat memberikan gambaran 

kepada pemegang saham atau investor mengenai return yang 

didapatkan. Semakin tinggi nilaai ROE yang perusahaan hasilkan, 

maka akan berpengaruh pada semakin rendahnya tingkat terjadinya 
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underpricing pada perusahaan yang melakukan penawaran saham 

perdana. ROE yang dirumuskan sebagai berikut: 

ROE= 
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚
 

d. Aktivitas 

       Menurut Murhadi (2013:58) aktivitas adalah rasio yang dapat 

menggambarkan keefektivan suatu perusahaan dalam hal yang 

berhubungan dengan pengelolaan aset dengan mengubah aset non kas 

menjadi aset kas. Dalam penelitian ini, proksi yang dipilih untuk 

menghitung aktivitas adalah Total Asset Turnover (TATO) dengan 

alasan bahwa TATO dapat memberikan petunjuk mengenai 

bagaimana efektifnya perusahaan mengelola aset yang dimiliki 

menjadi pendapatan. TATO yang dirumuskan sebagai berikut: 

TATO= 
𝑵𝒆𝒕 𝑺𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
 

e. Ukuran Perusahaan 

       Linazah dan Setyowati (2015) mendefinisikan ukuran perusahaan 

sebagai jumlah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam 

penelitian ini proksi yang digunakan untuk menghitung ukuran 

perusahaan adalah Logaritma natural (Ln) dari total aset yang sama 

seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yolana dan Martani 

(2005) yang dirumuskan sebagai berikut: 

Size = Ln (Total Asset) 
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f. Umur Perusahaan 

       Lestari et al., (2015) menjelaskan mengenai umur perusahaan 

yang dapat menunjukkan suatu perusahaan mampu untuk bertahan 

hidup dalam menjalankan usahanya. Dalam penelitian ini, pengukuran 

terhadap umur perusahaan sama halnya dengan pengukuran pada 

penelitian Zirman dan Darlis (2011) yang dirumuskan sebagai berikut: 

Age = Ln (Tahun IPO – Tahun Pendirian Perusahaan) 

Menurut Rahman dan Sunarti (2017), perhitungan umur perusahaan 

perlu ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural dengan 

tujuan bisa memperhalus angka yang ada agar mempunyai satuan 

yang sama sehingga bisa dilakukan pengujian. 

 

g. Reputasi Underwriter 

     Tandelilin (2007:33) menjelaskan mengenai underwriter yang 

mempunyai peran sebagai lembaga perantara emisi yang menjamin 

penjualan sekuritas yang emiten terbitkan. Dalam penelitian ini, 

reputasi underwriter diukur dengan melakukan perankingan terhadap 

underwriter. Perankingan dilakukan berdasarkan pada total nilai 

perdagangan (trade value) yang dilakukan oleh setiap underwriter 

yang terdapat di IDX Fact Book  setiap tahun. Selanjutnya, total nilai 

perdagangan akan diurutkan berdasarkan pada underwriter yang 

mempunyai total nilai perdagangan paling besar. Reputasi 

underwriter dinyatakan sebagai variabel dummy dengan nilai 1 untuk 

kategori underwriter yang masuk kelompok 10 besar sedangkan nilai 
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0 untuk kategori underwriter yang tidak masuk kelompok kelompok 

10 (Pahlevi, 2014). 

 

h. Reputasi Auditor 

       Menurut Haming dan Basalamah (2010:362) auditor merupakan 

pihak yang fungsinya melakukan pemeriksaan, analisis, dan 

memberikan pendapat atas laporan keuangan suatu perusahaan baik 

yang sudah go public ataupun yang berencana akan go public. Dalam 

penelitian ini,reputasi auditor diukur sesuai dengan peringkat auditor 

dengan cara melihat pada KAP yang digunakan oleh emiten. Reputasi 

auditor dinyatakan sebagai variabel dummy dengan nilai 1 untuk 

emiten yang menggunakan auditor  yang masuk kategori “big four” 

sedangkan nilai 0 untuk emiten yang menggunakan auditor yang tidak 

masuk dalam kategori “big four” (Pahlevi, 2014). 

 

3.4 Alat Analisis Data 

3.4.1 Uji Asumsi Klasik 

       Syarat dari uji asumsi klasik harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum 

melakukan analisis regresi berganda agar angka yang dihasilkan dapat 

menjadi penduga yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel dependen 

(dipengaruhi) dan variabel independen (mempengaruhi) berdistribusi 

normal, mendekati normal, atau tidak (Umar, 2008:79). Pengujian ini 
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menggunakan uji kolmogorov-smirnov. Hasil dari penelitian dikatakan 

terdistribusi normal apabila nilai asymp.sig (2 tailed) lebih besar dari 0.05.  

 

b. Uji Multikolinearitas 

       Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah ada 

korelasi yang kuat antar variabel independen (Umar, 2008:82). Pengujian 

ini menggunakan uji Variance Inflation Factor (VIF). Hasil dari penelitian 

ini dikatakan bebas multikolineraritas apabila nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) kurang dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 1. 

 

c. Uji Autokorelasi 

        Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah ada hubungan yang 

kuat pada variabel-variavel penelitian baik positif maupun negatif (Umar, 

2008:86). Pengujian ini menggunakan uji Durbin Watson. Hasil dari 

penelitian ini  dikatakan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai Durbin 

Watson terletak antara dU<DW<(4-dU). 

d. Uji Heterokedastisitas 

       Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Umar, 2008:84). Pengujian ini menggunakan uji Glejser. Hasil dari 

penelitian ini dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai 

signifikansi simultan lebih besar dari 0.05 maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 
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3.4.2 Uji Hipotesis 

       Pengujian dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

95%. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh yang kuat 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing pada 

perusahaan jasa yang melakukan penawaran saham perdana yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2017. Model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

UDPR = α + β1 CR + β2 DAR + β3 ROE + β4 TATO + β5 SIZE +  

β6 AGE + β7 RU + β18 RA + e 

Keterangan : 

UDPR : Underpricing 

α  : Konstanta 

CR  : Current Ratio 

DAR : Debt to Asset Ratio 

ROE  : Return On Equity 

TATO : Total Asset Turnover 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

AGE : Umur Perusahaan 

RU : Reputasi Underwriter 

RA : Reputasi Auditor 

e   : Error 
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       Kriteria hipotesis penelitian diterima dengan menggunakan model 

persamaan regresi dapat diukur dengan menggunakan beberapa uji 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Uji F juga digunakan untuk menguji model regresi 

dalam penelitian ini signifikan atau tidak signifikan. Uji F 

dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung dengan F 

tabel atau dengan melihat pada kolom signifikansi Anova. Kriteria 

penilaiannya jika F hitung > F tabel atau dapat dilihat pada kolom 

signifikansi Anova jika sig < dari 0.05 ( Ha diterima, H0 ditolak) 

maka dapat dikatakan bahwa model regresi signifikan. 

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan cara membandingkan t hitung dengan t tabel atau 

dengan melihat pada kolom signifikansi pada masing-masing t 

hitung. Kriteria penilaiainnya jika t hitung > t tabel maka dapat 

dikatakan bahwaatau dapat dilihat pada kolom signifikansi pada 

masing-masing t hitung jika sig < dari 0.05 ( Ha diterima, H0 

ditolak) maka dapat dikatakan bahwa variabel independen secara 

individual dapat menerangkan variabel dependen. 
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      Berikut adalah penjabaran terkait penerimaan dan penolakan 

hipotesis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. H2 diterima jika nilai sig < 0.05 dan koefisien regresi β2 

bernilai positif. 

b. H1, H3, H4, H5, H6, H7, H8,   diterima jika nilai sig < 0.05 dan 

koefisien regresi β1, β3, β4, β5, β6, β7, β8,    bernilai negatif. 




