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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang telah go public yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau 

Indonesia Stock Exchange secara berturut-turut pada tahun 2014 hingga 2018.  

Adapun sumber data yaitu berupa laporan keuangan atau annual report perusahaan 

yang didapatkan dari website milik Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock 

Exchange (www.idx.co.id). Serta apabila jika ada kekurangan maka akan 

ditambahkan dengan data yang bersumber dari website milik perusahaan terkait.  

 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, yang bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif menurut 

kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun kriterianya adalah sebagai 

berikut: 

1) Perusahaan pada sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2018. Data tersebut dapat diakses melalui 

website www.idx.co.id. 
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2) Perusahaan pada sektor manufaktur yang laporan keuangannya dapat 

diakses selama tahun 2014-2018. Data tersebut dapat diakses melalui 

website www.idx.co.id. 

3) Perusahaan pada sektor manufaktur yang menggunakan satuan mata uang 

rupiah pada laporan keuangan perusahaan. Data tersebut dapat diakses 

melalui website www.idx.co.id. 

4) Bukan perusahaan yang baru melakukan IPO (initial public offering) di 

Bursa Efek Indonesia pada tahun berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk 

kelengkapan data. Data tersebut dapat diakses melalui website 

www.sahamok.com dan www.britama.com.  

5) Bukan perusahaan yang mengalami delisting pada Bursa Efek Indonesia 

selama tahun 2014-2018. Hal ini dimaksudkan untuk kelengkapan data. 

Data tersebut dapat diakses melalui website www.sahamok.com dan 

www.britama.com. 

Tabulasi pengambilan sampel dan jumlah akhir dapat dilihat pada tabel 3.1 

pada halaman selanjutnya.  
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Tabel 3.1 Kriteria Pengambilan Sampel 

Identifikasi Perusahaan Jumlah per Tahun Total 2014 2015 2016 2017 2018 
Perusahaan manufaktur 
yang terdaftar pada BEI 
selama tahun 2014 hingga 
2018. 

143 145 144 156 166 754 

Laporan keuangan 
perusahaan yang tidak 
dapat diakses. 

(2) (1) (1) (1) (3) (6) 

Perusahaan yang 
menggunakan mata uang 
selain Rupiah. 

(29) (28) (28) (28) (29) (141) 

Perusahaan yang baru 
melakukan IPO pada 
tahun berjalan. 

(4) (3) (2) (12) (11) (33) 

Perusahaan yang delisting. (6) (5) (4) (4) (3) (22) 
Perusahaan yang keluar 
dari sektor manufaktur 
menuju sektor lainnya. 

(2) (2) - - - (4) 

Jumlah 
Data 
Awal 

Perusahaan 
Laba 81 76 88 88 94 426 

Perusahaan 
Rugi 18 30 21 23 26 118 

Total 544 
Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik pada data yang berjumlah 544, 

diketahui bahwa data belum lolos uji normalitas dan harus dilakukan 
penghapusan outliers agar dapat lolos uji normalitas. Berikut adalah jumlah 
outliers pada setiap tahunnya : 

Jumlah 
outliers 

Profitabilitas 20 24 19 16 20 99 
Kinerja 
Pasar 26 32 31 40 35 164 

Jumlah 
Data 

Akhir 

Profitabilitas 445 
Kinerja 
Pasar 380 

Sumber: www.idx.co.id, www.sahamok.com, dan www.britama.com. 

Dikarenakan data yang akan digunakan harus memenuhi seluruh asumsi 

klasik sebelum dapat berlanjut pada analisis regresi maka terlebih dahulu data yang 

berjumlah 544 tersebut akan diuji apakah sudah memenuhi asumsi klasik atau 
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belum. Sampel perusahaan dengan jumlah sebanyak 544 tersebut memiliki hasil 

akhir sebanyak: 

1) Uji pengaruh intellectual capital terhadap profitabilitas berkurang menjadi 

hanya 445 sampel perusahaan. 

2) Uji pengaruh intellectual capital terhadap kinerja pasar berkurang menjadi 

hanya 380 sampel perusahaan. 

Sampel yang hilang pada pengujian intellectual capital terhadap profitabilitas 

dengan jumlah sebanyak 99 dan pada pengujian intellectual capital terhadap kinerja 

pasar hilang sebanyak 164 tersebut merupakan data outliers atau data ekstrim, baik 

ekstrim atas ataupun ekstrim bawah. Karena apabila nilai ekstrim tersebut tidak 

dihapuskan dapat membuat hasil analisis regresi yang dilakukan nantinya 

menyesatkan karena tidak memenuhi asumsi normalitas. Jadi data dengan jumlah 

445 dan 380 tersebut merupakan hasil akhir dari uji asumsi klasik dan dinyatakan 

sudah memenuhi seluruh asumsi klasik yang disyaratkan. 

 

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.2.1 Variabel Dependen 

Pada penelitian ini terdapat dua variabel dependen, yaitu profitabilitas yang 

diukur menggunakan return on equity dan kinerja pasar yang dihitung 

menggunakan price earning ratio. 
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3.2.1.1 Profitabilitas 

Variabel dependen yang pertama adalah profitabilitas yang diproksikan 

dengan return on equity. Return on equity adalah pengembalian hasil atau 

ekuitas yang jumlahnya dinyatakan sebagai suatu parameter dan diperoleh atas 

investasi dalam saham biasa perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu 

(Junaedi, 2017). Fungsi dari rasio ini adalah untuk mengetahui tingkat 

efektivitas serta tingkat efisiensi perusahaan di dalam mengelola modalnya. 

Return on equity adalah salah satu indikator keuangan yang penting untuk 

diperhatikan oleh para investor pada saat mempertimbangkan keputusan 

investasi. ROE (return on equity) dihitung menggunakan rumus: 

!"# = %&'&	)*+,-.
/01&2	#34-1&, 

 
3.2.1.2 Kinerja Pasar  

Variabel dependen yang kedua adalah kinerja pasar yang diproksikan 

dengan menggunakan price earning ratio. Price earning ratio adalah rasio yang 

menghitung seberapa besar perbandingan antara harga saham perusahaan 

dengan keuntungan yang didapatkan oleh para pemegang saham. Digunakannya 

PER pada penelitian ini adalah karena PER dianggap lebih mampu untuk 

menggambarkan bagaimana pasar menghargai kinerja perusahaan, dimana hal 

tersebut dicerminkan oleh earning per share-nya. Adapun rumus penghitungan 

PER (price earning ratio) adalah sebagai berikut: 

5#! = 6&+7&	8&.&9
%&'&	:*+		8&.&9 
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3.2.2 Variabel Independen 

Pada penelitian ini variabel independennya adalah intellectual capital, 

intellectual capital adalah intangible assets milik perusahaan yang dapat 

dimanfaatkan sebagai nilai tambah oleh perusahaan untuk menciptakan manfaat 

serta menambah kesejahteraan perusahaan, yang pada penelitian ini akan 

diproksikan oleh value added intellectual coefficient (VAICÔ). Intellectual capital 

yang ada pada penelitian ini yaitu kinerja intellectual capital yang penghitungannya 

berdasar pada value added yang tercipta karena value added capital employed 

(VACA), value added human capital (VAHU), dan structural capital value added 

(STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan nama 

VAICä yang dikembangkan oleh Pulić (1998). Berikut adalah langkah-langkah 

dalam menghitung VAICä: 

a) Value Added (VA) 

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam menghitung VAICÔ adalah 

menghitung value added (VA). Value added adalah indikator paling objektif 

untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai (value creation) (Pulić, 1998). Value added adalah 

selisih antara output dengan input. Output yang dimaksud disini adalah total 

penjualan serta pendapatan lain, lalu untuk input adalah beban serta biaya-

biaya lain (kecuali beban karyawan). VA dihitung sebagai selisih antara output 

dan input (Pulić, 1998). 

;< = 041 − -> 

Keterangan: 
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VA = Value Added  
Out = Output (total penjualan serta pendapatan lain) 
In = Input (beban penjualan serta biaya selain beban karyawan) 

b) Value Added Capital Employed (VACA) 

Tahap kedua adalah menghitung value added capital employed (VACA), 

dimana VACA merupakan perbandingan antara value added (VA) dengan 

capital employed (CE). VACA adalah sebuah indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh suatu unit dari physical capital (Nurhayati, 2018). Rasio ini 

memperlihatkan peran yang dibuat oleh seluruh unit dari physical capital (CE) 

atas value added suatu organisasi. Capital employed (CE) dapat dihitung 

dengan cara menghitung selisih antara total aset dengan liabilitas jangka 

pendek. Maka rumusnya adalah sebagai berikut: 

;<?< = ;<
?# 

Keterangan: 

VACA : Value Added Capital Employed 
VA : Value Added 
CE : Capital Employed (Total Aset – Liabilitas Jangka Pendek) 

c) Value Added Human Capital (VAHU) 

Tahap ketiga adalah menghitung value added human capital (VAHU). 

VAHU sendiri adalah perbandingan antara value added (VA) dengan human 

capital (HC) (Pulić, 1998). VAHU memperlihatkan seberapa banyak VA yang 

mampu dihasilkan atas dana yang dikeluarkan bagi tenaga kerja. Hubungan 

VA dengan HC menandakan kapabilitas HC di dalam membangun nilai dalam 

perusahan. Rasio ini memperlihatkan peran serta yang diciptakan oleh setiap 

rupiah yang diinvestasikan dalam HC atas value added suatu organisasi. Nilai 



 

 53 

human capital dapat dilihat pada beban karyawan, dimana beban karyawan 

yang dimaksud pada penelitian ini adalah gaji, pelatihan, bonus, serta biaya 

lainnya yang berhubungan dengan tenaga kerja yang tertera dalam laporan 

keuangan milik perusahaan. Maka rumus VAHU adalah sebagai berikut: 

;<6@ = ;<
6? 

Keterangan: 

VAHU : Value Added Human Capital 
VA : Value Added 
HC : Human Capital (Beban karyawan berupa gaji, pelatihan, bonus 

atau insentif, transportasi atau perjalanan dinas, imbalan kerja, 
imbalan pasca kerja, biaya tenaga kerja langsung) 

 
d) Structural Capital Value Added (STVA) 

Tahap keempat adalah menghitung structural capital value added (STVA), 

STVA adalah hasil dari perbandingan antara rasio structural capital terhadap 

value added (VA) (Pulić, 1998). Structural capital value added 

memperlihatkan jasa structural capital pada penciptaan nilai. Structural 

capital value added mengukur jumlah structural capital yang dibutuhkan 

untuk menghasilkan satu rupiah dari value added dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan structural capital dalam penciptaan nilai (Tan et al., 

2007). Rasio structural capital sendiri dapat dihitung dengan cara menghitung 

selisih antara nilai value added dengan nilai human capital. Maka rumus dalam 

menghitung STVA adalah sebagai berikut: 

8/;< = 8?
;< 
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Keterangan: 

STVA : Structural Capital Value Added 
SC : Structural Capital (Value Added – Human Capital) 
VA : Value Added 

e) Value Added Intellectual Coefficient (VAICä) 

Tahap kelima adalah menghitung value added intellectual coefficient 

(VAICä). VAICä melambangkan indikasi daya intelektual suatu organisasi 

yang dianggap juga sebagai BPI (business performance indicator). Kelebihan 

pada penggunaan metode VAIC ini adalah data yang dibutuhkan mudah 

didapatkan dari bermacam sumber. VAICä adalah total atas 3 komponen yang 

sudah dihitung sebelumnya, yakni: VACA, VAHU, serta STVA (Pulić, 1998). 

;<A? = ;<?< + ;<6@ + 8/;< 

 

3.3 Alat Analisis Data 

3.3.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Hartono (2013) statistik deskriptif merupakan alat yang digunakan 

dalam menggambarkan karakteristik data. Statistik deskriptif disini nantinya akan 

menggambarkan karakteristik distribusi suatu data. Pendeskripsian data tersebut 

dapat berupa rata-rata, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, sum, serta 

range. Statistik deskriptif akan menampilkan ukuran numeric yang berpengaruh 

bagi data sampel penelitian. 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menguji apakah regresi yang dipilih 

sudah layak digunakan serta tidak mengakibatkan pengaruh bias. Dilakukannya 
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pengujian ini pada tahap awal adalah dengan maksud untuk menguji kelayakan 

model regresi yang hendak digunakan, dimana nantinya harus memenuhi uji asumsi 

klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji normalitas, 

uji multikolinearitas, uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas. 

3.3.2.1 Uji Normalitas 

Menurut Murniati et al., (2013) pengujian normalitas bertujuan untuk 

menilai apakah sampel data yang digunakan dalam penelitian wajar dan dapat 

menggambarkan kondisi sebenarnya dari populasi. Untuk mengetahui apakah 

sampel yang digunakan sudah berdistribusi secara normal atau tidak maka 

dilakukan uji kolmogorov-smirnov dan goodness of fit test pada setiap variabel. 

3.3.2.2 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Apabila suatu model 

regresi terbebas dari autokorelasi maka dapat dikatakan model regresi tersebut 

sudah baik. Lalu di dalam pengujiannya autokorelasi ini menggunakan uji Durbin-

Watson. 

3.3.2.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah ada hubungan 

antar variabel bebas pada model regresi berganda yang digunakan pada penelitian 

ini. Model regresi dapat diindikasikan sebagai regresi yang baik jika tidak terdapat 

korelasi antar variabel bebasnya. Menurut Murniati et al., (2013) multikolinearitas 

dapat dideteksi dengan menghitung koefisien korelasi ganda dan 
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membandingkannya dengan koefisien korelasi antar variabel bebas. Pengujian 

multikolinearitas ini dilakukan dengan uji regresi yang berpedoman pada nilai 

VIF (variance inflation factor). 

3.3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Murniati et al., (2013) heteroskedastisitas berarti kondisi dimana 

terdapat keragaman variabel independen. Heteroskedastisitas akan muncul jika 

variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen serta 

terjadi error yang bersifat tidak konstan. Jika error mempunyai kesamaan pada 

tiap sampelnya maka diindikasikan terdapat heteroskedastisitas. Pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah terbebas dari 

heteroskedastisitas yakni menggunakan uji Glejser. 

 

3.3.3 Goodness of Fit Model 

Menurut Murniati et al., (2013) di dalam menguji sebuah hipotesis selalu 

terdapat risiko akan penyimpangan karena variabel dependen bukan hanya dapat 

dipengaruhi oleh variabel independen saja, akan tetapi juga dapat terpengaruh oleh 

variabel atau faktor lain yang berasal dari luar penelitian sehingga memungkinkan 

adanya penyimpangan hasil akhir dengan yang sudah diprediksikan di awal 

penelitian. Maka dari itu goodness of fit model berfungsi untuk menilai apakah 

model penelitian sudah fit atau belum. Apabila model semakin dapat 

menggambarkan kenyataan maka dapat diindikasikan model tersebut sudah fit. 

Secara statistik, ada 3 pengujian untuk membuktikan bahwa garis regresi yang 
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didapatkan dikatakan sebagai garis regresi yang terbaik, yakni dengan menjalani 

uji F regresi, uji koefisien dengan uji-t, lalu uji R garis regresi. 

 

3.3.4 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) adalah untuk memperlihatkan seberapa jauh 

model penelitian yang digunakan dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah 0 hingga 1. Apabila nilai R2 semakin kecil maka 

semakin terbatas pula kemampuan variabel independen di dalam menjelaskan 

variabel dependennya. Akan tetapi apabila nilai R2 semakin mendekati angka 1 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen hampir memberikan seluruh 

informasi yang dibutuhkan di dalam memproyeksikan variasi variabel dependen. 

 

3.3.5 Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi 

berganda menerangkan mengenai pengaruh variabel independen yang terdiri atas 

variabel metric dan non metric terhadap variabel dependen yang merupakan 

variabel metrik. Dipilihnya penggunaan analisis regresi linier berganda pada 

penelitian ini adalah karena jumlah variabel independen yang ada lebih dari satu. 

Persamaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Persamaan untuk variabel return on equity (ROE): 

ROEit = a + b VAICit + e 

ROEit = a + b1 VACAit + b2 VAHUit + b3 STVAit + e 

2) Persamaan untuk variabel price earning ratio (PER): 
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PERit = a + b VAICit + e 

PERit = a + b1 VACAit + b2 VAHUit + b3 STVAit + e 

Keterangan: 

ROEit : Return on equity perusahaan i pada tahun t 

PERit : Price earning ratio perusahaan i pada tahun t 

a : Konstanta 

b1-b3 : Koefisien regresi 

VAICit : Value added intellectual capital perusahaan i pada tahun t 

VACAit : Value added capital employed perusahaan i pada tahun t 

VAHUit : Value added human capital perusahaan i pada tahun t 

STVAit : Structural capital value added perusahaan i pada tahun t 

e : Error 

3.3.5.1 Uji F (Signifikansi Model Simultan) 

Uji F disini menggambarkan apakah dalam model penelitian yang 

digunakan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Pada penelitian ini menggunakan nilai a sebesar 5% yang berarti penerimaan atau 

penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

a) Apabila nilai p ≤ 0,05% maka: 

1) Value added capital employed (VACA), value added human capital 

(VAHU), dan structural capital value added (STVA) berpengaruh 

terhadap profitabilitas (return on equity). 

2) Value added capital employed (VACA), value added human capital 

(VAHU), dan structural capital value added (STVA) berpengaruh 

terhadap kinerja pasar (price earning ratio). 
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b) Apabila nilai p ≥ 0,05% maka: 

1) Value added capital employed (VACA), value added human capital 

(VAHU), dan structural capital value added (STVA) tidak 

berpengaruh terhadap profitabilitas (return on equity). 

2) Value added capital employed (VACA), value added human capital 

(VAHU), dan structural capital value added (STVA) tidak 

berpengaruh terhadap kinerja pasar (price earning ratio). 

3.3.5.2 Uji t (Signifikansi Individual) 

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara individual. Pada penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5%, maka penerimaan dan penolakan hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

a) Nilai p ≤ 0,05 maka hipotesis diterima. 

b) Nilai p ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak. 

  


