
20 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, yaitu jenis penelitian yang

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel 

yang lain. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat pengungkapan modal intelektual yaitu profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan leverage. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang

terdaftar di BEI tahun 2016 yang berjumlah 144 perusahaan. Metode yang 

digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ialah purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan metode penetapan sampel dengan menetukan 

kriteria – kriteria terlebih dahulu sehingga sampel yang tidak masuk dalam 

kriteria tidak digunakan. Adapun kriteria – kriteria sampel yang akan digunakan 

pada penelitian ini adalah:  

1. Perusahaan manufaktur yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap

yang telah di audit pada periode  2016.

2. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian dan defisit.
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3. Memiliki data yang sesuai dengan penelitian. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu 

data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Data yang digunakan berupa data kuantitatif dan 

kualitatif yang diperoleh dari annual report tahun 2016 perusahaan publik yang 

terdaftar di BEI. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata yang 

diperoleh dari analisis dokumen, sedangkan data kuantitatif adalah data yang 

berbentuk angka atau bilangan yang diolah atau dianalisis menggunakan teknik 

perhitungan matematika atau statistika. Sumber data penelitian ini diperoleh 

melalui situs BEI yaitu www.idx.co.id. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data variabel tingkat pengungkapan intellectual capital (ICD) dalam 

penelitian ini dikumpulkan melalui content analysis laporan tahunan perusahaan 

sampel. Content analysis dilakukan dengan membaca laporan tahunan dan 

memberi kode informasi yang terkandung di dalamnya menurut kerangka 

intellectual capital yang dipilih (penelitian ini menggunakan kerangka yang 

dikembangkan oleh Ulum, 2015). 

F. Variabel dan Pengukurannya 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan 

Intellectual Capital di dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan. Atribut 

intellectual capital yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada rerangka 
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Intellectual Capital Disclosure Indonesia yang telah dikembangkan oleh Ulum 

(2015). Intellectual Capital Disclosure Indonesia adalah hasil modifikasi skema 

yang dibangun oleh Guthrie et al. (1999), yang merupakan pengembangan dari 

definisi IC yang ditawarkan oleh Sveiby (1997), yang juga digunakan oleh 

Brennan (2001). Modifikasi dilakukan dengan menambahkan beberapa item yang 

diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 

tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam 

skema ini, IC dikelompokkan dalam 3 kategori yang terdiri dari 36 item yaitu 3 

kategori dan 36 item yang dimaksud adalah sebagai berikut: kategori human 

capital 8 item; structural capital 15 item; dan relational capital 13 item,15 

diantaranya adalah item modifikasi, diberi kode (M). 

Tabel 3.1 Indeks Pengungkapan Modal Intelektual 

Kategori Item Pengungkapan Kode 

Human Capital Jumlah karyawan (M) 

Level Pendidikan 

Kualifikasi karyawan 

Pengetahuan karyawan 

Kompetensi karyawan 

Pendidikan & pelatihan (M) 

Jenis pelatihan terkait (M) 

Turnover karyawan (M) 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

H6 

H7 

H8 

Structural 

Capital 

Visi misi (M) 

Kode etik (M) 

Hak paten 

Hak cipta 

Trademarks 

SC1 

SC2 

SC3 

SC4 

SC5 
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Pemberian skor untuk item pengungkapan dilakukan dengan menggunakan 

skala dikotomi, dimana jika item setiap kategori pengungkapan modal intelektual 

diungkapkan dalam laporan tahunan akan diberi nilai satu (1) dan nol (0) jika item 

tidak diungkapkan. 

 

Filosofi managemen 

Budaya organisasi 

Proses manajemen 

Sistem informasi 

Sistem jaringan 

Corporate governance (M) 

Sistem pelaporan pelanggaran (M) 

Analisis kinerja keuangan komprehensif (M) 

Kemampuan membayar utang (M) 

Struktur permodalan (M) 

SC6 

SC7 

SC8 

SC9 

SC10 

SC11 

SC12 

SC13 

SC14 

SC15 

Relational 

Capital 

Brand 

Pelanggan 

Loyalitas pelanggan 

Nama perusahaan 

Jaringan distribusi 

Kolaborasi bisnis 

Perjanjian lisensi 

Kontrak-kontrak yang menguntungkan 

Perjanjian Franchise 

Penghargaan (M) 

Sertifikasi (M) 

Strategi pemasaran (M) 

Pangsa pasar (M) 

RC1 

RC2 

RC3 

RC4 

RC5 

RC6 

RC7 

RC8 

RC9 

RC10 

RC11 

RC12 

RC13 

Sumber: Ulum, 2015 
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Rumus yang digunakan: 

Score = 
                     

                                    
         

2. Variabel Independen 

a. Profitabilitas 

Profitabilitas diukur menggunakan rasio Return on Total Asset (ROA), 

dimana rasio ini membandingkan laba bersih yang diperoleh dengan total aset 

perusahaan. 

ROA = 
                   

          
 

b. Ukuran Perusahaan 

Ukuruan perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan, dan 

kapitalisasi pasar (Sudarmadji dan Sularto, 2007). Dari ketiga pengukuran, nilai 

aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan 

penjualan dalam mengukur ukuran perusahaan. Pada penelitian ini ukuran 

perusahaan dihitung menggunakan natural log (ln) dari total aset. 

Ukuran Perusahaan = Log Normal Total Aset 

c. Leverage 

Leverage merupakan perbandingan besarnya dana yang disediakan 

pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur. Semakin tinggi angka 

leverage, maka semakin tinggi ketergantungan perusahaan kepada hutang. Rasio 

ini menunjukkan kemampuan modal sendiri untuk memenuhi seluruh kewajiban 

perusahaan. Dalam penelitian ini persamaan yang digunakan untuk menghitung 

leverage sebagai berikut : 
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Lev = 
             

             
 

G. Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel 

dalam penelitian ini, yaitu data yang dilihat dari variabel dependen dan variabel 

independen. Alat analisis yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, 

nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Nilai minimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terkecil data yang digunakan. Nilai maksimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terbesar data yang digunakan. Mean digunakan untuk 

mengetahui rata-rata data yang digunakan. Standar deviasi digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata serta 

untuk mengidentifikasi dengan standar ukuran dari setiap variabel. 

2. Uji asumsi klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi benar-benar menunjukkan 

hubungan yang signifikan dan mewakili (representatif), maka model tersebut 

harus memenuhi uji asumsi klasik regresi, yang meliputi: 

a. Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali 

(2013:154) ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Analisis grafis dapat dilihat melalui grafik histogram dan normal propability 

plot. Grafik histogram membandingkan antara data observasi dengan distribusi 
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yang mendekati distribusi normal. Sedangkan normal propability plot 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

Selain melalui uji grafik, dianjurkan dilengkapi dengan uji statistik. Uji 

statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik 

skewness dan kurtosis. Untuk Zskewness dapat dihitung dengan rumus: 

Zskewness = 
        

         
 

Sedangkan nilai Zkurtosis dapat dihitung dengan rumus: 

Zkurtosis = 
        

         
 

Data yang berdistribusi normal menunjukkan nilai -1,96 < Z tabel < +1,96 

dengan tingkat signifikansi 0.05. 

b. Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2013: 103). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi diantara variabel independen. 

Jika diantara variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut 

tidak orgonal atau tidak sama dengan nol. 

Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan melihat 

nilai tolerance dan lawannya variance inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance). Nilai cutoff yang 
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umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance 

< 0,10 atau sama dengan VIF > 10. Jadi, koefisien antar variabel independen 

bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0,10. 

c. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain (Ghozali, 

2013:134). Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

Uji Glejser, yaitu mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan meregresi 

nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengambilan keputusan 

mengenai heteroskedastisitas adalah jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 

(probability value > 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung gejala heteroskedastisitas. 

3. Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi berganda digunakan dalam penelitian karena dalam 

penelitian ini terdapat satu variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas 

(Ghozali, 2013:94). Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel 

independen terhadap tingkat pengungkapan modal intelektual sebagai variabel 
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dependen. Analisis ini juga digunakan untuk menentukan arah hubungan kedua 

variabel. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan model regresi linear 

berganda dengan rumus: 

                       

Keterangan: 

Y  = Intellectual Capital Disclosure Index (ICDi) 

a = Konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi variabel independen 

x1 = Profitabilitas 

x2  = Ukuran Perusahaan 

x3 = Leverage 

e = Standar error 

Hasil yang didapatkan dalam melakukan pengujian hipotesis analisis regresi 

meliputi nilai koefisien determinasi (R²), nilai statistik F dan nilai statistik t. 

a. Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013:95). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  
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b. Nilai Statistik F 

Nilai Statistik F digunakan untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap 

garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah variabel dependen 

berhubungan linier terhadap variabel independen (Ghozali, 2013:96). Nilai 

statistik F dapat dilihat melalui probability value. Apakah probability value < 

0,05, maka Ho ditolak atau Ha diterima > 0,05, maka Ho diterima atau Ha ditolak 

(tidak terdapat pengaruh secara simultan). 

c. Nilai Statistik t 

Nilai statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas 

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2013:97). Apabila probability value < 0,05, maka Ho ditolak atau Ha 

diterima (terdapat pengaruh secara parsial) dan apabila probability value > 0,05, 

maka Ho diterima atau Ha ditolak (tidak terdapat pengaruh secara parsial). 


