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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:80). Dalam penelitian 

ini yang dijadikan sebagai populasi adalahperusahaanyang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tahun 2015. Pemilihan populasi ini didasarkan pada pertimbangan 

saham yang likuid yang artinya saham tersebut selalu aktif diperjualbelikan. Tetapi 

tidak semua anggota populasi menjadi obyek penelitian, sehingga perlu dilakukan 

pengambilan sampel. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2014:81). Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah 

purposive judgement sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono,2014). 

Beberapa pertimbangan yang ditetapkan untuk memperoleh sampel yaitu sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015. 

2. Perusahaan tersebut memiliki data lengkap terkait dengan variabel-variabel yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 
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Tabel 3.1 

Sampel penelitian 

Kriteria Jumlah 

Sampel 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2015 

 

502 

Perusahaan yang datanya tidak dapat diakses  

(15) 

Perusahaan yang datanya tidak lengkap  

(18) 

Sampel yang digunakan 469 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2017 (www.idx.co.id)  

 

3.2. Sumber dan Jenis Data Penelitian 

a. Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data emiten yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia dan menerbitkan laporan tahunan 2015 dari website www.idx.co.id. 

Data yang akan diteliti adalah data sekunder yang berupa laporan keuangan dari 

perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015. 

 b. Jenis Data 

Dalam hal ini jenis data yang diperlukan dan dikumpulkan adalah data sekunder 

yang berupa laporan keuangan dari perusahaan yang listed di BEI periode 2015. 

Datanya berupa data ROA dilihat dari annual report (ikhtisar keuangan), total 

penjualan dan pendapatan lain dari laporan laba rugi, beban dan biaya-biaya 

(selain beban gaji karyawan) dari catatan atas laporan keuangan, ekuitas dari 

laporan posisi keuangan,  laba bersih dari laporan laba rugi, dan 9 sektor di BEI. 

3.3.Definisi Operasionaldan Pengukuran Variabel 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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a. Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Rahmat, 2013:59). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah kinerka keuangan yang diproksikan dengan 

ROA (Return OnAsset). Dalam penelitian ini hasil ROA diambil dari laporan 

keuangan. 

b. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Rahmat, 2013:60). 

Metode Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) dikembangkan oleh Ante 

Pulic pada tahun 1998 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang value 

creation efficiency dari aset berwujud dan aset tidak berwujud yang dimiliki 

perusahaan. VAIC™ merupakan instrumen untuk mengukur kinerja IC 

perusahaan. Keunggulan metode ini adalah relatif mudah dan sangat mungkin 

untuk dilakukan karena data yang dibutuhkan mudah diperoleh dari berbagai 

sumber dan jenis perusahaan.  

Tahapan perhitungan VAIC adalah sebagai berikut (Ulum, 2009:88-90): 

(1) Menghitung value added (VA) 

VA = OUTPUT - INPUT 

Dimana: 

OUTPUT: total penjualan  

INPUT: beban dan biaya-biaya (selain beban gaji karyawan) 

VA (Value added): selisih antara output dan input 
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Nilai output adalah revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang 

dihasilkan perusahaan untuk dijual, sedangkan input meliputi seluruh beban 

yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa dalam rangka 

menghasilkan revenue. Akan tetapi beban gaji karyawan tidak termasuk dalam 

input karena karyawan berperan penting dalam proses penciptaan nilai. 

(2) Menghitung Capital Employee Efficiency(CEE) 

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical 

capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE 

terhadap value added organisasi. 

CEE = VA / CE 

Dimana: 

CEE (Capital Employee Efficiency) rasio dari VA terhadap CE 

VA (Value Added): OUTPUT – INPUT 

CE (Capital Employed): dana yang tersedia (ekuitas + laba bersih) 

(3) Menghitung Human Capital Efficiency (HCE) 

HCE menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat 

oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value added 

organisasi. 

HCE = VA / HC  

Dimana: 

Human Capital Efficiency (HCE): rasio dari VA terhadap CE. 

VA (Value Added): OUTPUT - INPUT 
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HC (Human Capital): beban gaji karyawan 

(4) Menghitung Structural Capital Value Added (SCE) 

Rasio ini mengukur jumlah Structural Capital yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan satu rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana 

keberhasilan Structural Capital dalam penciptaan nilai. 

SCE = VA – HC / VA 

Dimana: 

SCE (Structural Capital Value Added): rasio dari SC terhadap VA 

VA (Value Added): OUTPUT – INPUT 

c. Variabel moderating 

Variabel moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen (Rahmat, 

2013:60). 

Pada penelitian ini variabel moderatingnya adalah jenis usaha yang diukur 

dengan  skala nominal dari 9 sektor di BEI yaitu: sektor pertanian (kode 1), sektor 

pertambangan (kode 2), sektor indsutri dasar dan kimia (kode 3), aneka industri 

(kode 4), sektor industri barang konsumsi (kode 5), sektor properti dan real estate 

(kode 6), sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi (kode 7), sektor keuangan 

(kode 8), sektor perdagangan, jasa dan investasi (kode 9). 

 

3.4. Alat Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:244), analisis data adalah proses mencari dan menyusun 

data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain secara 
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sistematis sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Pada penelitian ini menggunakan alat analisis uji PLS (Partial Least 

Square).Untuk pengujian PLS ini adapun evaluasi model pengukurannya adalah sebagai 

berikut (Ghozali, 2011): 

1. Menentukan tingkat kesalahan α. (0,05) 

2. Kriteria penerimaan hipotesis: 

a. Jika nilai p-value (sig) <α, maka hipotesis diterima. 

b. Jika nilai p-value (sig) >α, maka hipotesis ditolak. 

 

3.4.1. Menentukan Persamaan 

Analisis Regresi Linier digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel bebas (X) yaitu: Capital Employee Efficiency (CEE), Human Capital Efficiency 

(HCE) dan Structural Capital Efficiency (SCE) terhadap variabel terikat (Y) yaitu ROA 

(Return On Assets) dengan jenis usaha sebagai variabel moderating. Persamaan regresi 

linier moderating adalah sebagai berikut (Ghozali, 2013:7): 

Y=a+ ß1X1 + ß2X2 + ß3X1.X2+ e.........................................................................(H1) 

Keterangan: 

Y = ROA (Return On Assets) 

 a = Konstanta 

ß1-3= Penaksiran koefisien regresi 

X1     = Human Capital Efficiency (HCE) 

X2    = jenis usaha  

X1.X2= interaksi HCE dengan jenis usaha 
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e      = Disturbance error (tingkat kesalahan) 

 

Y=a+ ß1X1 + ß2X2 + ß3X1.X2+ e.........................................................................(H2) 

Keterangan: 

Y = ROA (Return On Assets) 

 a = Konstanta 

ß1-3= Penaksiran koefisien regresi 

X1= Capital Employee Efficiency (CEE) 

X2= jenis usaha  

X1.X2= interaksi CEE dengan jenis usaha 

e      = Disturbance error (tingkat kesalahan) 

 

Y=a+ ß1X1 + ß2X2 + ß3X1.X2+ e.........................................................................(H3) 

Keterangan: 

Y = ROA (Return On Assets) 

 a = Konstanta 

ß1-3= Penaksiran koefisien regresi 

X1 = Structural Capital Efficiency (SCE) 

X2    = jenis usaha  

X1.X2= interaksi SCE dengan jenis usaha 

e      = Disturbance error (tingkat kesalahan) 

3.4.2.  Menyatakan Hipotesis 
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Pengujian hipotesis menggunakan uji t untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

X dan Y,apakah variabel X (variabel bebas). Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

ini adalah: (Ghozali, 2013) 

• Ho : ß = 0  Variabel – variabel independen tidak berpengaruh dan signifikan 

terhadap variabel dependen dengan jenis usaha sebagai variabel moderating 

• Ha: ß ≠ 0 Variabel – variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap variabel 

terikat dengan jenis usaha sebagai variabel moderating 

3.4.3.  Memilih Pengujian Statistik 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik inferensial. 

Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menggeneralisasikan data 

sampel terhadap populasi. Statistik inferensial ini terbagi menjadi statistik parametrik 

(data interval dan rasio) dan non parametrik (data nominal dan ordinal). Peneliti akan 

menggunakan regresi moderating dalam penelitian ini, karena untuk mengetahui 

pengaruh variabel X terhadap Y. 

3.4.4.   Memilih Tingkat Keyakinan 

Dalam penelitian ini, koefisien keyakinan (Confidence coefficient) yang 

digunakan adalah 95%. Sehingga tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi adalah 5%. 

 

 

3.4.5.Menghitung Nilai Statistik 

Dalam melakukan perhitungan statistik, peneliti akan menggunakan program 

Smart PLS. Dalam program Smart PLS 3, akan memudahkan peneliti dalam 

menghitung nilai statisik dari data – data penelitian. 
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3.4.6.Menginterpretasikan Hasil 

Interpretasi dari hasil penelitian ini adalah untuk hipotesis, Ha akan diterima jika 

nilai signifikansi berada di bawah tingkat kesalahan dari penelitian ini sebesar 5%. 

Kriteria penerimaan hipotesis: 

a) Jika nilai p-value < 0,05 maka hipotesis diterima. 

b) Jika nilai p-value> 0,05 maka hipotesis ditolak. 

 

 


