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BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini. Populasi dan sampel penelitian dijelaskan pada bagian awal bab ini.
Pada bagian berikutnya dijelaskan jenis dan teknik pengumpulan data serta
definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. bagian akhir bab ini
menjelaskan tentang teknik analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.
A. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam riset ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2014.
Periode tersebut dipilih dengan pertimbangan bahwa isu IC mulai berkembang
sejak pertengahan tahun 1990an dan mulai intensif dikaji oleh para peneliti
sejak tahun 2000. Intensitas riset dalam bidang IC ditandai dengan
diterbitkannya Journal of Intellectual Capital pada tahun 2000. Selain itu,
periode sebelum tahun 2000 merupakan periode perekonomian yang tidak
stabil karena terjadinya krisis keuangan global pada tahun 1998-1999.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling.
Oleh karena itu, sampel yang digunakan harus memenuhi persyaratan atau
kriteria tertentu yang dikehendaki oleh peneliti (Sekaran dan Bougie, 2010).
Penentuan

kriteria

sampel

dilakukan

untuk

mengurangi

terjadinya

misspesifikasi dalam penentuan sampel yang kemungkinan akan dapat
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mempengaruhi hasil analisis. Kriteria perusahaan yang dijadikan sebagai
sampel dalam riset ini adalah sebagai berikut ini.
a. Memiliki dokumen prospektus IPO yang lengkap.
b. Memiliki data harga saham pada saat penawaran dan harga saham pada
saat penutupan di pasar sekunder yang lengkap.
c. Tersedia data tentang volume, nilai, dan frekuensi perdagangan dari
penjamin pelaksana emisi efek yang membantu proses IPO perusahaan.

B. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah data prospektus
perusahaan yang dipublikasikan dan data harga saham hari pertama di pasar
sekunder. Data tersebut diperoleh dari Pusat Data Bisnis dan Ekonomi
(PDBE) FEBUGM, Galeri Investasi FEB UNS dan Pusat Referensi Pasar
Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan
dengan metode dokumentasi, yaitu dengan menyalin data dari dokumen,
catatan dan laporan tertulis dari perusahaan sampel.

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Underpricing
Underpricing adalah kondisi harga saham pada saat penawaran
umum perdana lebih rendah dari pada harga saham di pasar sekunder
(Singh dan Van der Zahn, 2007; Sahoo dan Rajib, 2009). Berdasarkan riset
Singh dan Van der Zahn (2007) dan Sahoo dan Rajib (2009), underpricing
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diukur dengan menggunakan initial return yang dihitung dengan rumus
berikut ini.
(1)
Keterangan:
UNDP

: Initial return saham masing-masing perusahaan,

Pt1

: Harga penutupan saham pada hari pertama di pasar sekunder,
dan

Pt0

: Harga penawaran saham perdana.

2. Pengungkapan Modal Intelektual
Pengungkapan modal intelektual dalam penelitian ini diproksikan
dengan indeks pengungkapan modal intelektual sesuai dengan riset Bukh
et al. (2005), Singh dan Van der Zahn (2008), Widarjo (2011), dan Rashid
et al. (2012). Belum adanya standar tentang indeks pengungkapan IC
secara internasional menyebabkan beragamnya indeks pengungkapan di
berbagai negara (lihat Bukh et al., 2005; Singh dan Van der Zahn, 2007
dan 2008; Rimmel et al., 2009; Rashid et al., 2012; Branswijk dan
Everaert,

2012).

Keragaman

indeks

pengungkapan

IC

tersebut

dikarenakan perbedaan karakteristik dan regulasi antar negara yang
memungkinkan

para

peneliti

mengembangkan

sendiri

indeks

pengungkapan di masing-masing negara. Berdasarkan kondisi tersebut,
maka peneliti mengembangkan indeks pengungkapan IC yang sesuai
dengan kondisi lingkungan dan regulasi di Indonesia. Pengembangan
indeks ini bukan pada elemen IC (modal manusia, modal struktural dan
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modal relasional) dan kategori IC sebagaimana sudah dirumuskan oleh
peneliti terdahulu, namun lebih pada item-item pengungkapan IC.
Perumusan item-item pengungkapan IC dalam penelitian ini
dilakukan melalui beberapa tahapan berikut ini.
a. Menelusuri dan mengidentifikasi indeks pengungkapan IC yang sudah
dikembangkan oleh peneliti sebelumnya, khususnya dalam konteks
IPO (Bukh et al., 2005; Singh dan Van der Zahn, 2008; Rashid et al.,
2012; Branswijk dan Everaert, 2012).
b. Mengevaluasi indeks pengungkapan IC yang telah dikembangkan oleh
peneliti sebelumnya dengan membandingkan dengan regulasi yang
berlaku di Indonesia, yaitu: 1) Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, 2) Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
3) Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan 4) Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan nomor 19 revisi tahun 2000, revisi tahun 2010 dan revisi
tahun 2014, khususnya bagian pengungkapan (lihat lampiran 4).
Kemudian, peneliti mengeliminasi item-item pengungkapan yang
diwajibkan dalam peraturan tersebut. Dengan demikian, item-item
yang digunakan dalam penelitian ini adalah item pengungkapan yang
sifatnya sukarela.
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c. Melakukan validasi indeks dengan berdiskusi dengan pakar, praktisi di
bidang pasar modal (yaitu, penjamin emisi efek, dan manajer
investasi), praktisi bisnis (yaitu, pemilik dan manajer), dan auditor.
Validasi indeks bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang
digunakan (dalam hal ini adalah indeks pengungkapan) sesuai dengan
apa yang diukur (dalam hal ini adalah dimensi dan kategori
pengungkapan IC).
d. Melakukan uji reliabilitas indeks dengan membandingkan skor
pengungkapan IC yang dilakukan oleh penulis dengan skor
pengungkapan IC yang dilakukan oleh pihak lain atau peneliti
pembanding (intercoder) dan skor pengungkapan IC yang dilakukan
oleh penulis antar sampel penelitian (intracoder) (Lombard et al.,
2002; Lacy et al., 2015). Teknik pengujian dilakukan dengan
mengambil sampel sejumlah 15 prospektus IPO pada periode tahun
2000 sd. 2014 secara acak (per tahun 1 sampel perusahaan).
Pertimbangan pengambilan sampel tersebut adalah keterwakilan dari
seluruh perusahaan dalam periode pengamatan dan keterwakilan jenis
industri.
Selanjutnya, untuk mengukur tingkat pengungkapan IC yang
dilakukan oleh perusahaan, peneliti melakukan analisis terhadap
prospektus IPO dari seluruh sampel perusahaan, kemudian dilakukan
checklist pada indeks yang dikembangkan, dan memberikan skor untuk
masing-masing item yang diungkapkan. Teknik penskoran menggunakan
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skala dikotomi tidak tertimbang dengan kriteria jika item dari kategori
pengungkapan tercantum dalam prospektus, maka diberi angka satu dan
jika tidak diberi angka nol. Penggunaan skala dikotomi tidak tertimbang
bertujuan untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda terhadap itemitem yang diungkapkan dalam prospektus. Selain itu, metode tersebut juga
dapat mengurangi tingkat subjektifitas dalam pemberian bobot pada itemitem pengungkapan. Berdasarkan skor yang diperoleh, langkah selanjutnya
adalah menghitung persentase pengungkapan dengan rumus berikut ini.
ICD =

(2)

Keterangan:
ICD

: Persentase pengungkapan modal intelektual perusahaan,

Ditem

: Total skor pengungkapan modal intektual pada prospektus
perusahaan, dan

ADIitem

: Total item dalam indeks pengungkapan modal intelektual.

3. Retensi Kepemilikan
Retensi kepemilikan adalah kepemilikan saham yang dipertahankan
oleh pemilik lama pada waktu IPO. Variabel ini diukur dengan persentase
antara penyertaan saham pemilik lama dengan jumlah saham yang
ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum saham perdana.
Pengukuran variabel dalam penelitian ini didasarkan pada riset Downes
dan Heinkel (1982); McGuinness (1992); Keasey dan McGuinness (1993);
Keasey dan Short (1997) dan Singh dan Van der Zahn (2008) dengan
rumus sebagai berikut:
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RET_KEP = (N – Np – Ns) / N

(3)

Keterangan:
RET_KEP

: Retensi kepemilikan,

N

: Jumlah saham yang beredar setelah IPO,

Np

: Jumlah saham perdana yang ditawarkan saat IPO, dan

Ns

: Jumlah saham yang dijual oleh pemilik lama setelah IPO.

4. Reputasi
Pengembangan pengukuran variabel reputasi penjamin emisi efek
diawali oleh Carter dan Manaster (1990) dengan memeringkat penjamin
emisi berdasarkan frekuensi penjaminan. Berdasarkan hasil riset tersebut,
sebagian besar peneliti terdahulu mengukur reputasi penjamin emisi dan
penjamin pelaksana emisi efek berdasarkan frekuensi. Namun, pengukuran
tersebut dinilai kurang representatif dan komprehensif sebagai pengukur
reputasi. Penjamin pelaksana emisi efek yang memiliki frekuensi
perdagangan atau frekuensi penjaminan saham yang tinggi memang
memiliki pengalaman yang baik dalam proses IPO. Namun demikian, jika
dilihat dari perspektif praktik di pasar modal, kualitas perusahaan sekuritas
(khususnya penjamin pelaksana emisi efek) tidak hanya dilihat dari
frekuensi perdagangannya saja, tetapi juga dilihat dari nilai dan volume
perdagangannya (lihat idx fact book yang diterbitkan oleh Bursa Efek
Indonesia). Nilai dan volume perdagangan merepresentasikan kapasitas
pendanaan dan strategi pemasaran yang dimiliki oleh penjamin pelaksana
emisi efek. Oleh karena itu, pengukuran reputasi penjamin pelaksana emisi
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efek akan lebih baik jika menggunakan tiga indikator tersebut (frekuensi,
nilai, dan volume). Argumentasi tersebut didukung dengan riset Dimovski
et al. (2011) yang memandang bahwa pengukuran reputasi hanya
berdasarkan pada frekuensi kurang mencerminkan kapasitas pendanaan
perusahaan. Oleh karena itu, Dimovski et al. (2011) mengembangkan
pengukuran reputasi berdasarkan pada indikator volume dan nilai
penjaminan.
Selain itu, dalam praktiknya pengukuran variabel reputasi penjamin
pelaksana emisi efek dengan berdasarkan frekuensi perdagangan seringkali
menunjukkan hasil yang tidak konsisten dalam hubungannya dengan luas
pengungkapan IC dalam prospktus IPO (Singh dan Van der Zahn, 2008;
Rashid et al., 2012; Widarjo dan Bandi, 2013). Oleh karena itu, pada riset
ini, peneliti mengembangkan pengukuran variabel reputasi penjamin
pelaksana emisi efek yang digunakan oleh Singh dan Van der Zahn
(2008), Sahoo dan Rajib (2009), Dimovski et al. (2011), Rashid et al.
(2012), dan Widarjo dan Bandi (2013) dengan cara memeringkat
berdasarkan tiga indikator, yaitu: 1) volume, 2) nilai, dan 3) frekuensi.
Untuk mengukur dan mengkuantifikasi indikator tersebut, dilakukan
melalui tiga tahapan berikut ini:
a) Memeringkat penjamin pelaksana emisi efek berdasarkan tiga
indikator (volume, nilai, dan frekuensi).
b) Memberikan skor atau poin pada penjamin pelaksana emisi efek
berdasarkan hasil pemeringkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
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1) Penjamin pelaksana emisi efek yang memiliki rangking 1 diberi
skor 10, rangking 2 diberi skor 9, begitu seterusnya sampai dengan
rangking 10 dengan skor 1.
2) Penjamin pelaksana dengan rangking lebih dari 10, yaitu kisaran
11 sampai dengan 15 diberi skor 0,5.
3) Rangking 16 sampai dengan 20 diberi skor atau poin 0.25.
4) Untuk penjamin pelaksana emisi efek dengan rangking lebih dari
20 (>20) diberi skor 0.125.
Skala data yang digunakan dalam penelitian ini untuk merangking
penjamin pelaksana emisi efek adalah ordinal. Oleh karena itu, jarak
antar rangking dan skor yang diberikan tidak memiliki interval yang
sama. Hal ini berbeda dengan skala interval yang mengharuskan
kesamaan jarak antar rangking dan skor. Tabel 3.1 berikut ini
menunjukkan teknik penskoran berdasarkan hasil pemeringkatan
(rangking) yang telah dilakukan pada tahap pertama.
Tabel 3.1
Teknik Penskoran
Indikator

Nilai

Rangking

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11-15

16-20

>20

Poin atau Skor

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0.5

0.25

0.125

c) Mengkalkulasi

skor

atau

nilai

yang

diperoleh

dengan

cara

menjumlahkan skor dari masing-masing penjamin pelaksana emisi
efek kemudian membagi dengan jumlah penjamin pelaksana emisi
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efek. Pendekatan ini digunakan untuk mengantisipasi perusahaan yang
menggunakan lebih dari satu penjamin pelaksana emisi efek (sindikasi
penjamin pelaksana emisi efek).
Setelah nilai reputasi penjamin pelaksana emisi efek (berdasarkan
volume, nilai dan frekuensi perdagangan) diperoleh, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan Analisis Komponen Prinsipal (Principal
Component Analysis). Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk
mengurangi jumlah variabel menjadi komponen dengan jumlah yang lebih
sedikit, sehingga setiap komponen yang dipertahankan menjelaskan
variansi data secara maksimal (Gudono, 2014). Hal ini dikarenakan
peneliti tidak ingin memasukkan semua ukuran awal (asli), yaitu reputasi
berdasarkan volume, nilai dan frekuensi perdagangan dalam analisis, tetapi
masih ingin memanfaatkan informasi yang terkandung dalam ukuranukuran tersebut. Dengan demikian, skor komponen baru yang dibentuk
merupakan skor komposit yang dihitung dari penggabungan secara linier
variabel lama (Gudono, 2014).
5. Porsi Penjaminan
Porsi penjaminan adalah persentase saham yang dijamin oleh
penjamin pelaksana emisi efek pada saat penawaran umum saham
perdana. Mengingat bahwa variabel porsi penjaminan merupakan variabel
yang relatif baru dalam konteks riset pengungkapan IC, maka peneliti
mengembangkan pengukuran terhadap variabel porsi penjaminan dengan
rumus berikut ini.
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Jumlah saham yang dijamin

Porsi Penjaminan =

Jumlah saham yang ditawarkan

(4)

Variabel porsi penjaminan saham merupakan representasi dari
tingkat risiko yang ditanggung oleh penjamin pelaksana emisi efek. Hal ini
dikarenakan bentuk kontrak antara emiten dengan penjamin pelaksana
emisi efek) adalah full commitment.
6. Variabel Kontrol
a) Tipe Industri
Variabel tipe industri dalam penelitian ini merupakan variabel
dummy yang diukur dengan mengklasifikasikan perusahaan sampel
dalam dua kategori, yaitu perusahaan yang memiliki intensifitas IC
tinggi (biasa disebut dengan perusahaan high-tech) dan perusahaan
yang memiliki intensifitas IC rendah (biasa disebut dengan perusahaan
low-tech). Pengklasifikasian tersebut berdasarkan pada

Global

Industry Classification Standard (GICS) sesuai dengan penelitian
Singh dan Van der Zahn (2007). Pemilihan dasar pengklasifikasian
industri tersebut dinilai lebih sesuai dengan klasifikasi industri yang
dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia.
Operasionalisasi variabel tipe industri dalam penelitian ini
dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang masuk dalam
kategori hi-tech, dan 0 untuk yang lain. Berikut ini disajikan tabel
klasifikasi industri dalam penelitian ini.
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Tabel 3.2
Klasifikasi Industri
No.

Intensifitas IC Tinggi
(Hi-tech)

1
2
3
4
5
6
7

Cable
Electronics
Pharmaceuticals
Telecommunication
Advertising, Printing, and Media
Healthcare
Computer and Services

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Investment Company

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Sumber: data yang diolah.

Intensifitas IC Rendah
(Low-tech)
Crops
Plantations
Animal Husbandary
Fishery
Forestry
Coal Mining
Crude Petroleum and Natural Gas
Production
Metal And Allied Products
Plastics and Packaging
Animal Feed
Wood Industries
Pulp and Paper
Machinery and Heavy Equipment
Automotive and Components
Textile and Garment
Footwear
Food And Beverages
Tobacco Manufacturers
Cosmetics and Household
Houseware
Property and Real Estate
Building Construction
Energy
Toll Road, Airport, Harbor and
Allied Products
Transportation
Non-building Construction
Bank
Financial Institution
Securities Company
Insurance
Investment Fund or Mutual Fund
Wholesale (Durable and NonDurable Goods)
Retail Trade
Tourism, Restaurant and Hotel
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b) Ukuran Perusahaan
Riset terdahulu menunjukkan adanya beberapa pengukuran
terhadap variabel ukuran perusahaan, misalnya total aset, jumlah
karyawan, dan kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini, ukuran
perusahaan diukur dengan jumlah karyawan. Argumentasi yang
mendasari adalah: 1) dalam konteks IC, sumber daya manusia
merupakan salah satu komponen atau elemen modal intelektual
perusahaan dan belum dapat diukur secara moneter dalam laporan
keuangan, sedangkan total aset merupakan sumber daya perusahaan
yang nilainya dapat diukur secara moneter dan tercantum dalam
laporan keuangan. Dengan demikian dalam konteks IC, jumlah
karyawan lebih mencerminkan sumber daya non moneter yang identik
dengan modal intelektual perusahaan. 2) Pada saat IPO, nilai pasar
perusahaan tersebut belum dapat diketahui, oleh karena itu kapitalisasi
pasar tidak dapat digunakan sebagai alat ukur dalam penelitian ini.
Untuk menghindari adanya variansi data yang ekstrim serta
masalah heteroskedastisitas, maka

nilai

perusahaan

logaritma

ditransformasikan

ke

dari

variabel
natural.

ukuran
Hal

ini

dikarenakan nilai variabel ukuran perusahaan memiliki variansi yang
sangat berbeda antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya.
c) Return on Equity
Return on Equity (ROE) dihitung dengan membagi laba bersih
pada akhir tahun dengan total ekuitas. Pengukuran tersebut mengacu
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pada penelitian yang dilakukan oleh Garcia-Meca et al. (2005), GarciaMeca dan Martinez (2005) dan Li et al. (2012).
d) Afiliasi
Afiliasi penjamin pelaksana emisi efek merupakan variabel
dummy yang diukur dengan memberikan nilai 1 jika penjamin
pelaksana emisi efek memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan
baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan pasal 1
angka 1 Undang- Undang Pasar Modal, dan 0 untuk yang lain.
e) Umur Perusahaan
Umur perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam
mempertahankan eksistensinya pada lingkungan bisnis yang terus
berubah. Umur perusahaan yang tinggi menunjukkan pengalaman dan
eksistensi perusahaan dalam persaingan, sehingga akan mengurangi
risiko perusahaan (Bukh et al., 2005). Rimmel et al. (2009) dan Bukh
et al. (2005) mengukur umur perusahaan dengan menggunakan jumlah
tahun perusahaan sejak berdiri sampai dengan listing. Dalam penelitian
ini umur perusahaan dihitung berdasarkan jumlah hari sejak
perusahaan didirikan (berdasarkan akta pendirian) sampai dengan
tanggal efektif di bursa efek, karena dinilai lebih representatif jika
dibandingkan dengan jumlah tahun (White et al., 2007; Sigh dan Van
der Zahn, 2008).
Untuk menghindari adanya variansi data yang ekstrim serta
masalah heteroskedastisitas, maka nilai dari variabel umur perusahaan
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ditransformasikan ke logaritma natural. Hal ini dikarenakan nilai
variabel umur perusahaan memiliki variansi yang berbeda antara
perusahaan yang satu dengan yang lainnya.
f) Leverage
Pada penelitian ini, (Singh dan Zahn, 2007; Kim dan Le, 2008;
Orens et al., 2009; Boujelbeb dan Affes, 2013). Rasio ini menunjukkan
tingkat risiko perusahaan, karena semakin tinggi rasio ini, maka hutang
perusahaan juga semakin besar (Singh dan Zahn, 2007; Kim dan Le,
2008).
g) Kualitas Auditor
Kualitas auditor adalah variabel dummy yang diukur dengan
memberikan nilai 1 jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik
yang berafiliasi dengan kantor akuntan public big five (big 5) dan big
four (big 4), dan 0 jika tidak diaudit oleh kantor akuntan publik yang
berafiliasi dengan kantor akuntan publik publik big five (big 5) dan big
four (big 4). Argumentasi pemilihan KAP big five dan big four
didasarkan pada pertimbangan periode penelitian (tahun 2000 sd.
2014). Pada periode sampel tahun 2000 sampai dengan tahun 2001,
KAP yang berafiliasi dengan big five merupakan KAP yang bereputasi.
Namun, setelah KAP Arthur Andersen terkena kasus skandal
pelaporan keuangan pada tahun 2002, maka untuk periode sampel
tahun 2002 sampai dengan tahun 2014, ukuran reputasi auditor
didasarkan pada KAP yang berafiliasi dengan KAP big four.
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h) Konsentrasi Kepemilikan
Konsentrasi kepemilikan merupakan variabel dummy yang
diukur dengan memberikan nilai 1 jika terdapat institusi atau individu
yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan, dan 0 untuk yang
lain. Pertimbangan pisah batas (cut off) kepemilikan 50% didasarkan
pada riset terdahulu yang menunjukkan bahwa sebagian besar
kepemilikan saham perusahaan yang IPO di Indonesia adalah institusi
dan relatif terkonsentrasi (Widarjo et al., 2016). Riset tersebut
menunjukkan rata-rata kepemilikan saham oleh institusi sebesar
63,9%. Selain itu, konsentrasi kepemilikan mencerminkan hak atas
pengendalian perusahaan, dalam hal ini pihak pengendali dapat
memilih dewan direktur dan menentukan kebijakan strategis
perusahaan (Du dan Dai, 2005; Sanjaya, 2010).

D. Teknik Analisis dan Pengujian Hipotesis
1.

Pengujian Hipotesis Penelitian
a) Uji Asumsi Klasik
Pengujian

asumsi

klasik

dilakukan

untuk

memperoleh

keyakinan bahwa model regresi menghasilkan estimator yang tidak
bias. Menurut Gujarati (2003), asumsi-asumsi yang harus dipenuhi
dalam model regresi adalah sebagai berikut: 1) residual berdistribusi
normal, 2) tidak terjadi

multikolinieritas, 3) tidak terdapat

autokorelasi, dan 4) tidak ada heteroskedastisitas. Berikut ini
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dijelaskan secara rinci teknik pengujian asumsi klasik yang dilakukan
dalam penelitian ini.
1) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah dalam
model regresi, residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006).
Menurut Gudono (2014), distribusi normal adalah distribusi yang
mengikuti fungsi Gauss, artinya berbentuk seperti lonceng dan
simetris. Pada penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan uji
Kolmogorov-Smirnov. Adapun kriteria pengujiannya adalah jika
nilai signifikansi hasil pengolahan data < 0.05, maka disimpulkan
bahwa residual tidak berdistribusi normal. Sebaliknya, jika
signifikansi hasil pengolahan data > 0.05, maka disimpulkan
bahwa residual berdistribusi normal.
2) Uji Multikolinieritas
Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terdapat
korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika
terjadi korelasi antar variabel independen, maka nilai korelasi antar
variabel independen yang satu dengan yang lain tidak sama dengan
nol (Ghozali, 2006). Akibatnya adalah pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen akan rendah, walaupun
nilai F-hitung terlihat tinggi (Gudono, 2014). Salah satu metode
untuk

mendeteksi

adanya

multikolinieritas

adalah

dengan

menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance.
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Kriteria yang ditetapkan dalam pengujian ini adalah jika nilai VIF
> 10 dan Tolerance < 0.1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi
multikolinieritas

antar

variabel

independen

dalam

model

penelitian.Jika nilai VIF < 10 dan Tolerance > 0.1, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel
independen dalam model penelitian.
3) Uji Autokorelasi
Autokorelasi mengandung makna bahwa residual tidak bebas
dari satu observasi ke observasi lainnya. Permasalahan tersebut
muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2006). Dengan kata lain,
autokorelasi berarti variabel penelitian berhubungan dengan
dirinya sendiri (Gudono, 2014). Pengujian autokorelasi dalam
penelitian ini menggunakan run test. Uji ini digunakan untuk
melihat apakah data residual terjadi secara acak (random) atau
sistematis. Kriteria pengujian yang ditetapkan adalah dengan
melihat nilai signifikansi pada output analisis SPSS. Jika
signifikansi nilai run test > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa
tidak terjadi autokorelasi antar residual.
4) Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji variance dari
residual model pregresi pada satu pengamatan ke pengamatan yang
lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
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yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Akan tetapi, jika
berbeda, maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2006). Selain
itu, heteroskedastisitas juga dapat terjadi bilamana pengaruh
variabel independen pada variabel dependen berbeda pada dua
kelompok sampel

yang berbeda.

Heteroskedastisitas dapat

mengakibatkan error standar menjadi bias dan tidak bisa
digunakan sebagai dasar untuk pengujian parameter regresi
(Gudono, 2014).
Pada peneltiian ini, uji heteroskedastisitas yang digunakan
adalah dengan milihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
dependen dengan residualnya. Kriteria pengujian yang ditetapkan
adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk
pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian
menyempit), maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas.
Jika tidak aada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas (Ghozali,
2006).
b) Analisis Regresi Linier Berganda
Berikut ini adalah model regresi yang dikembangkan dalam penelitian
ini.
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1) Model 1: Pengujian pengaruh variabel retensi kepemilikan,
reputasi penjamin pelaksan emisi efek dan porsi penjaminan pada
pengungkapan modal intelektual (pengujian hipotesis 1, 2, dan 3).
Persamaan 1:
PMI = β0 + β1Ret_Kep + β2Rep_PPE + β3PP_PPE + e

(5)

Persamaan 2:
PMI = β0 + β1Ret_Kep + β2Rep_PPE + β3PP_PPE +
β4Industri + β5LnUkuran + β6ROE +β7Afiliasi + e

(6)

2) Model 2: Pengujian pengaruh variabel pengungkapan modal
intelektual pada underpricing (pengujian hipotesis 4).
Persamaan 3:
UNDP = β0 + β1PMI + e

(7)

Persamaan 4:
UNDP = β0 + β1PMI + β2Lev + β3Auditor +
β4LnUmur+ β5Konsentrasi_Kep +β6ROE + e

(8)

Keterangan:
PMI

: Pengungkapan modal intelektual,

Ret_Kep

: Proporsi saham yang masih dipertahankan oleh
pemilik lama,

Rep_PPE

: Reputasi penjamin pelaksana emisi efek,

PP_PPE

: Porsi penjaminan oleh penjamin pelaksana emisi
Efek,

UNDP

: Underpricing,
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Industri

: Tipe industri perusahaan,

LnUkuran

: Ukuran perusahaan,

ROE

: Return on Equity,

Afiliasi

: Afiliasi penjamin pelaksana emisi dengan
perusahaan yang IPO,

Lev

: Leverage,

LnUmur

: Umur perusahaan,

Auditor

: Kualitas auditor,

Konsentrasi_Kep : Konsentrasi kepemilikan, dan
e

: Disturbance atau error.

c) Analisis Sensitivitas Model Penelitian
1) Penggunaan Alternatif Pengukuran
Analisis sensitivitas untuk menguji kekuatan atau kekokohan
(robustness) model penelitian yang dikembangkan oleh peneliti.
Salah satu metode yang biasa digunakan dalam uji sensitivitas
adalah dengan menguji ulang model penelitian menggunakan
pengukuran variabel yang berbeda. Dalam penelitian ini, pengujian
sensitivitas dilakukan pada variabel reputasi penjamin pelaksana
emisi efek dan variabel pengungkapan IC.
Pada model awal, variabel reputasi diukur dengan metode
pengukuran yang dikembangkan oleh peneliti, yaitu dengan nilai
perdagangan, volume perdagangan, dan frekuensi perdagangan.
Pengujian sensitivitas dilakukan dengan menggunakan pengukuran
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variabel reputasi yang sering kali digunakan oleh peneliti
sebelumnya (Singh dan Zahn, 2008; Rashid et al., 2012; Widarjo
dan

Bandi,

2013),

yaitu

dengan

menggunakan

frekuensi

perdagangan. Selain itu, pengujian sensitivitas model penelitian
juga dilakukan dengan menggunakan metode skala pemeringkatan
reputasi penjamin pelaksana emisi yang dikembangkan oleh Carter
dan Manaster (1990).
Sama halnya dengan pengujian di atas, pengujian sensitivitas
pada model penelitian kedua dilakukan dengan menguji ulang
model penelitian menggunakan pengukuran variabel yang berbeda.
Pada model awal, luas pengungkapan IC diukur dengan indeks
pengungkapan yang dikembangkan oleh penulis (terdiri dari 86
item), sedangkan dalam pengujian sensitivitas menggunakan
indeks pengungkapan IC yang dikembangkan oleh Bukh et al.
(2005). Indeks Bukh et al. (2005) digunakan dengan pertimbangan
bahwa indeks tersebut sudah seringkali dijadikan acuan oleh
peneliti terdahulu di beberapa negara yang berbeda (lihat Rimmel
et al., 2009; Branswijck dan Everaert, 2012).
Pertimbangan yang lain dalam penggunaan indeks Bukh et al.
(2005) adalah adanya kesamaan sistem hukum yang digunakan di
negara tersebut, yaitu sistem code law. Dalam konteks akuntansi,
sistem code law berbeda dengan sistem common law. Sistem code
law lebih berorientasi pada perencanaan, sedangkan sistem
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common law berorientasi pada pasar (Ball, 2002). Penelitian Bukh
et al. (2005) dilakukan di negara Denmark, sedangkan penelitian
Rimmel et al. (2009) dilakukan di negara Jepang, dan penelitian
Branswijck dan Everaert (2012) dilakukan di negara Belgia dan
Belanda yang semuanya menggunakan sistem code law.
2) Endogenitas
Salah satu asumsi yang perlu dipertahankan agar dapat
memperoleh estimator yang tidak bias dari suatu persamaan regresi
dengan Ordinary Least Square (OLS) adalah tidak adanya korelasi
antara variabel independen dengan residual atau disturbance term
(Cov(x,u=0) (Gujarati, 2006). Apabila kondisi tersebut tidak
terpenuhi (artinya, terdapat korelasi antara variabel independen
dengan residual), maka dapat dikatakan bahwa model regresi
mengalami

permasalahan

endogenitas.

Wooldridge

(2002)

menyebutkan bahwa endogenitas dapat disebabkan oleh tiga hal,
yaitu: 1) omitted variable, 2) simultaneity, dan 3) measurement
error.
Omitted variable terjadi jika peneliti tidak memasukkan
variabel penting ke dalam model penelitian, padahal secara teori
variabel tersebut merupakan salah satu faktor penentu terhadap
suatu fenomena yang diteliti. Apabila kondisi tersebut terjadi,
maka ketika variabel dependen (Y) dan variabel independen (X)
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bervariasi, maka residual (u) juga bervariasi pada arah yang dapat
diperkirakan (Nikolaev dan Lent, 2005).
Simultanitas terjadi karena adanya variabel penjelas (variabel
independen) yang seharusnya bersama dengan variabel tergantung
(variabel dependen) nilainya ditentukan melalui suatu sistem.
Gujarati (2003) menjelaskan bahwa simultanitas terjadi ketika
dalam suatu model regresi terdapat interdependensi atau saling
ketergantungan antar variabel. Artinya, bukan hanya variabel X
yang dapat mempengaruhi variabel Y, akan tetapi variabel Y juga
dapat mempengaruhi variabel X. Dengan kata lain, dalam model
tersebut terjadi hubungan dua arah.
Penyebab

endogenitas

yang

ketiga

adalah

kesalahan

pengukuran (measurement error). Kesalahan pengukuran terjadi
apabila terdapat perbedaan antara nilai sesungguhnya dari suatu
variabel dan nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel
tersebut. Impilkasi dari kesalahan pengukuran ini menghasilkan
bias taksiran pada model regresi. Kesalahan pengukuran bisa
terjadi pada variabel independen maupun variabel dependen
(Gujarati, 2006).
Pada

penelitian

ini

kemungkinan

terjadinya

masalah

endogenitas adalah pada hubungan antara variabel pengungkapan
IC dengan tingkat underpricing. Prediksi tersebut didasarkan pada
beberapa hasil riset yang menunjukkan adanya hubungan simultan
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antara pengungkapan dengan underpricing (Leone et al., 2007;
Hanley dan Hoberg, 2012; Bottazzi dan Da Rin, 2016). Apabila
terjadi hubungan simultan antara variabel pengungkapan IC
dengan underpricing, maka OLS akan menghasilkan estimasi yang
bias dan tidak konsisten.
Salah satu cara untuk mendeteksi adanya hubungan simultan
dalam model regresi adalah dengan uji Hausman atau biasa disebut
dengan Hausman’s specification error test (Ghozali, 2009). Uji
tersebut bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi antara
variabel endogen regresor dengan residual atau error. Pengujian
spesifikasi Hausman dilakukan dengan menurunkan persamaan
reduced form dari model awal (model pengujian hipotesis
penelitian). Berikut ini adalah model reduced form yang akan
dianalisis lebih lanjut.
PMI

= β0 + β1Ret_Kep + β2Rep_PPE + β3PP_PPE +
β4Industri + β5LnUkuran + β6ROE +β7Afiliasi +
β8UNDP + e

(9)

UNDP = β0 + β1PMI + β2Lev + β3Auditor +
β4LnUmur + β5Konsentrasi_Kep +β6ROE + e

(10)

Pengujian spesifikasi Hausman dilakukan dengan melakukan
analisis regresi variabel dependen UNDP dengan seluruh variabel
independen dalam persamaan 9 dan 10 untuk mendapatkan
predicted residual atau error. Tahapan selanjutnya adalah
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melakukan analisis regresi variabel dependen (PMI) dengan
variabel independen yang ada pada persamaan 9 dan predicted
residual atau error. Apabila nilai signifikansi variabel predicted
residual < 0.05, maka dapat disimpulkan terdapat hubungan
simultan

antara

pengungkapan

modal

intelektual

dengan

underpricing (Ghozali, 2009).
Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,
apabila terdapat hubungan simultan antar variabel yang diteliti,
maka estimasi dengan ordinary least square menjadi bias dan tidak
konsisten. Menurut Ghozali (2009), setidaknya terdapat dua
metode untuk menganalisis model persamaan simultan, yaitu
metode persamaan tunggal dan metode sistem. Metode persamaan
tunggal mengestimasi setiap persamaan dalam sistem (persamaan
simultan) secara individu dan memasukkan beberapa restriksi pada
persamaan tersebut. Pada metode sistem, peneliti mengestimasi
semua persamaan dalam model secara simultan. Dalam praktek,
metode sistem jarang sekali digunakan, karena perhitungannya
sangat komplek dan apabila terjadi kesalahan spesifikasi (misalnya
bentuk fungsional ataupun dihilangkannya variabel yang relevan),
maka kesalahan tersebut akan dipindahkan ke dalam sistem,
sehingga

metode

pengukuran.

ini

sangat

sensitif

terhadap

kesalahan
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Pada metode persamaan tunggal, terdapat dua teknik analsis,
yaitu indirect least square dan two stage least square. Indirect
least square digunakan apabila persamaan regresi reduced form
adalah just atau fully identified, sedangkan two stage least square
digunakan apabila persamaan regresi reduced form adalah over
identified. Suatu persamaan simultan dikatakan just atau fully
identified apabila jumlah variabel eksogen dalam model (termasuk
intercept) dikurangi dengan jumlah variabel eksogen pada
persamaan tertentu sama dengan jumlah variabel endogen pada
persamaan tertentu dikurangi satu. Namun, apabila jumlah variabel
eksogen dalam model (termasuk intercept) dikurangi dengan
jumlah variabel eksogen pada persamaan tertentu lebih besar dari
jumlah variabel endogen pada persamaan tertentu dikurangi satu,
maka persamaan tersebut dikatakan over identified (Ghozali,
2009).
Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka dapat diketahui
bahwa model persamaan dalam penelitian ini adalah over
identified. Oleh karena itu, metode reduced form tidak dapat
digunakan untuk memperoleh exact estimasi secara tidak langsung.
Hal tersebut dikarenakan akan ada lebih dari satu solusi untuk
memperoleh postulat parameter asli alpha dan beta dari koefisien
persamaan reduced form. Berdasarkan penjelasan tersebut dan riset
yang dilakukan oleh Leone et al. (2007) dan Bottazzi dan Da Rin,
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(2016), apabila pada penelitian ini terbukti terdapat hubungan
simultan antara variabel pengungkapan modal intelektual dengan
underpricing, maka analisis regresi untuk pengujian hipotesis
keempat menggunakan metode Two Stage Least Square (2SLS)
untuk mendapatkan hasil estimasi yang lebih baik.

