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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif, yaitu untuk 

menganalisis hubungan antara variabel independen berupa Intellectual Capital 

dengan variabel dependen berupa harga saham melalui kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening. 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan jasa non keuangan 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan 

metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. perusahaan sektor jasa non keuangan yang telah go publik dan terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2015. 

2. perusahaan jasa non keuangan yang secara konsisten mempublikasikan 

laporan keuangan auditan periode 2015 

3. perusahaan menunjukkan laba positif pada periode 2015  

4. perusahaan jasa non keuangan di BEI tahun 2015 yang mempublikasikan 

seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini  

C.  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Intellectual Capital yang  

dihitung dengan menggunakan model Pulic (1998) yaitu dengan VAIC™. 

VAIC™ diukur dengan mencari value added yang diciptakan oleh 3 konstruk dari 



21 
 

Intellectual Capital berupa Value Added Of Human Capital (VAHU), Value 

Added Of Capital Employed (VACA), dan Value Added Of Structural Capital 

(STVA). 

Formulasi dan tahapan perhitungan VAIC™ ada sebagai berikut (Pulic, 

1998): 

a. Value Added (VA) 

Tahap pertama dalam menentukan VAIC™ adalah dengan menghitung 

value added (VA). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output 

berupa mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual, sedangkan input mencakup 

seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh revenue, dalam hal ini beban 

karyawan tidah termasuk didalam input (Pulic, 1998) 

 

Dimana : 

 Output : total penjualan dan pendapatan lain 

 Input : beban penjualan dan biya-biaya lain (selain beban karyawan) 

b. Value Added Capital Employed (VACA) 

Tahap kedua yaitu menghitung VACA, yang merupakan perbandingan 

value added (VA) dengan capital employed (CE). 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 

(Pulic, 1998) 

 

  

VA = OUTPUT - INPUT 

VACA   =   VA/CE 
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Dimana : 

 VACA : Value Added Capital Employed  

 VA : Value Added 

 CE : Capital Employed (total ekuitas) 

c. Value Added Human capital (VAHU) 

Tahap ketiga adalah menghitung Value Added Human Capital (VAHU) . 

VAHU 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 

(Pulic, 1998) 

 

Dimana : 

 VAHU : Value Added Human Capital  

 VA : Value Added 

 HC : Human Capital (beban karyawan) 

d. Structural Capital Value Added (STVA) 

Tahap keempat yaitu menghitung STVA yang merupakan rasio SC terhadap 

VA. Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 

rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam 

penciptaan nilai (Pulic, 1998) 

 

Dimana : 

 STVA : Structural Capital Value Added 

 SC : Structural Capital (VA-HC) 

STVA  =   SC/VA 

VAHU  =   VA/HC 
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 VA : Value Added 

e. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 

Tahap kelima adalah menentukan VAIC™ yang didapat dari tahap-tahap 

sebelumnya. Yaitu dengan menjumlahkan 3 komponen sebelumnya yaitu, VACA, 

VAHU, dan STVA (Pulic, 1998) 

 

2.  Variabel Dependen  

 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham. Harga Saham 

adalah harga dari suatu saham yang ditentukan pada saat pasar saham sedang 

berlangsung dengan berdasarkan kepada permintaan dan penawaran pada saham 

yang dimaksud. Harga saham yang dijadikan acuan adalah harga pasar saham 

pada saat penutupan (closing price) pada akhir tahun. Closing price digunakan 

untuk mengetahui harga pasar terakhir yang berlaku pada tahun tersebut. 

2. Variabel Intervening  

Variabel intervening dari penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur melalui Earning Per Share (EPS). 

a. Earning Per Share (EPS) 

Earning Per Share (EPS) yaitu menggambarkan laba bersih setelah pajak 

pada satu tahun buku yang dihasilkan untuk setiap lembar saham. Informasi EPS 

suatu perusahaan menunjukkan besarnya laba bersih perusahaan yang siap 

dibagikan untuk semuapemegang saham perusahaan. 

Formula untuk memperoleh EPS menurut PSAK 56 (revisi 2010) adalah:  

 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

EPS =  Laba bersih setelah pajak  - Deviden saham preferen  

                 Jumlah saham beredar 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

berupa laporan tahunan perusahaan jasa non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 

2015. Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh melalui situs resmi BEI 

(www.idx.co.id). 

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari 

laporan tahunan perusahaan jasa non keuangan tahun 2015 yang dipublikasikan di  

BEI yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) 

menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0. Peneliti memilih menggunakan PLS karena 

dalam penelitian ini dikarenakan variabel independen terbentuk dari indikator-

indikator formatif.  

1. Statitistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian VAIC 

dan komponen pembentuknya yaitu VACA, VAHU, STVA, harga saham dan 

kinerja keuangan yang diproksikan dengan EPS. Penelitian ini menggunakan tabel 

distribusi yang menunjukkan nilai minimum, nilai maksimum, mean (nilai rata-

rata) dan standar deviasi. 

  

http://www.idx.co.id/
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2. Menilai Outer Model  

Konstruk dengan indikator formatif merupakan hubungan regresi dari 

indikator ke konstruk, maka cara mengevaluasi outer modelnya adalah dengan 

melihat nilai relative weight-nya dan nilai signifikansi t-statistics (Ghozali dan 

Latan, 2014:77). Nilai signifikansi yang digunakan adalah di atas 1.65 untuk p < 

0.1; 1.96 untuk p < 0.05; dan 2.58 untuk p < 0.01.  

3. Menilai Inner Model  

Penilaian model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square untuk setiap 

variable laten dependen dan nilai Q-square. Perubahan nilai R-square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel  independen tertentu terhadap variable 

dependen apakah mempunyai pengaruh substantif.  

Pengambilan keputusan atas penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan 

dengan melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. Nilai weight 

dari hubungan tersebut harus menunjukkan arah positif dengan nilai t-statistics di 

atas 1.65 untuk p < 0.1; 1.96 untuk p < 0.05; dan 2.58 untuk p< 0.01 (Ghozali dan 

Latan, 2014:81) 

4. Sobel Test 

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung 

variabel independen (X) ke variabel dependen (Y) melalui variabel intervening 

(M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan 

jalur X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. Standard error koefisien a dan b 

ditulis dengan �� dan ��, besarnya standard error pengaruh tidak langsung 

(indirect effect). ���  dihitung dengan rumus dibawah ini (Preacher, 2010): 
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���� = √��
� . ���

� + ��
� . ���

� 

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu 

menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 

t = 
���

����
 

Nilai t signifikan diatas 1.65 untuk p < 0.1; 1.96 untuk p < 0.05; dan 2.58 

untuk p< 0.01.  
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