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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian asosiatif, yaitu 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara suatu 

variabel dengan variabel yang lain.  

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kinerja modal 

intelektual. Pengukuran kinerja modal intelektual menggunakan 

MVAIC. 

a. Menghitung Value Added (VA) 

OP adalah operating profit, EC adalah employee costs, D adalah 

depreciations, dan A adalah amortisations. VA bisa dihitung dengan 

formula dari Pulic (2000) yaitu : 

VA = OP + EC + D + A 

b. Menghitung efisiensi dari IC (ICE) 

MVAIC merupakan hasil penjumlahan dari intellectual capital 

efficiency (ICE) dan capital employed efficiency (CEE). Sementara 

ICE terdiri dari human capital efficiency (HCE), structural capital 

efficiency (SCE) dan relational capital efficiency (RCE). Maka 

formulasi ICE dari Pulic (2000) dan Ulum (2015a) yaitu : 
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ICE = HCE + SCE + RCE 

HCE = VA/HC 

SCE = SC/VA 

RCE = RC/VA 

c. Menghitung efisiensi dari modal yang digunakan (CEE) 

Pulic (2000) menyatakan bahwa untuk memiliki gambaran yang luas 

tentang efisiensi seluruh sumber daya, penting untuk mengambil 

modal finansial dan modal fisik (capital employed) sebagai salah 

satu pertimbangan.  

CEE = VA/CE 

d. Menghasilkan MVAIC 

MVAIC = ICE + CEE 

MVAIC = (HCE+SCE+RCE) + CEE 

2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

.Pengukuran kinerja perusahaan menggunakan  ROA, ROE, M/B dan PER 
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a. Return On Total Assets (ROA).  

ROA merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam 

pemanfaatan total assets (Houston dan Brigham, 2006).  

ROA =
laba bersih

total aset
 

b. Return On Equity (ROE).  

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba 

berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham (Houston dan Brigham, 2006). 

     ROE =  
laba bersih

modal saham
    

c. Market to book value ratios of equity (M/B).  

Rasio harga pasar suatu saham terhadap nilai bukunya memberikan 

indikasi pandangan investor atas perusahaan (Houston dan Brigham, 2006). 

maka formulasi nilai pasar dan nilai buku saham biasa sebagai berikut: 

                                             M/B = 
harga pasar per saham

nilai buku per saham
 

d. Price earning ratio (PER) 

Alat analisis yang dipakai untuk melihat harga saham terhadap earning-

nya. Perusahaan yang diharapkan akan tumbuh tinggi mempunyai PER yang 

tinggi (Houston dan Brigham, 2006). 
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PER = 
Harga pasar per saham 

 earning per share
 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik (terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) yang termasuk dalam 50 Biggest Market Capitalization 

pada tahun 2007-2014. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive 

sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik yang termasuk dalam ranking 10 besar 

dalam kategori 50 Biggest Market Capitalization selama 

tahun 2007-2014 

2. Mempublikasikan laporan keuangan yang disajikan dalam 

rupiah selama tahun 2007-2014 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang digunakan yakni  laporan keuangan  perusahaan yang terdaftar di 

BEI yang dimulai dari tahun 2007-2014 yang  termasuk dalam kategori 50 

Biggest Market Capitalization. 

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik yang digunakan dalam perolehan data di penelitian ini adalah 

Teknik Dokumentasi, yakni mengumpulkan data sekunder berupa 

dokumen–dokumen yang dipakai dalam penelitian ini. Dokumen yang 

diperlukan berupa laporan keuangan perusahaan publik yang termasuk 

kategori 50 Biggest Market Capitalization yang diperoleh dari website 

Bursa Efek Indonesia 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS). 

PLS adalah metode penyelesaian structural equation modelling (SEM) yang 

dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat dibandingkan dengan 

teknik-teknik SEM lainnya. Dalam penelitian ini, baik variabel independen 

(kinerja modal intelektual MVAIC) maupun variabel dependen (kinerja 

keuangan), keduanya dibangun dengan indikator formative. Oleh karena itu, 

peneliti memilih menggunakan PLS karena program analisis lainnya 

(misalnya AMOS, Lisrel, dsb) tidak mampu melakukan analisis atas laten 

variable dengan indikator formative. Terdapat dua bagian analisis yang 

harus dilakukan dalam PLS sebagai berikut: 

1. Menilai outer model 

Ghozali (2012) menyatakan bahwa karena konstruk formatif 

pada dasarnya merupakan hubungan regresi dari indikator ke 

konstruk, maka cara menilainya adalah dengan melihat nilai 

koefisien regresi dan signifikansi dari koefisien regresi 

tersebut. Dengan melihat nilai weight diatas 0,50 dan T-

Statistic diatas 1,645 untuk á = 0,05 (one tailed). 

2. Menilai inner model  

Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat 

R-squared untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan 

nilai R-squared dapat digunakan untuk menilai pengaruh 

variabel independen terhdap variabel laten dependen apakah 
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mempunyai pengaruh yang substantif. Model PLS juga 

dievaluasi dengan melihat Q-square predictive relevance 

untuk mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan 

oleh model dan juga estimasi parameternya (Ghozali, 2012). 

Selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Pengambilan keputusan atas 

penerimaan dan penolakan hipotesis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Melihat nilai outer weight masing-masing indikator dan 

nilai signifikasinya. Nilai weight yang disarankan adalah 

diatas 0,50 (positif) dan T-statistic  diatas 1.282 untuk p < 

0.10; 1.645 untuk p < 0.05 dan 2.326 untuk p < 0.01 (one 

tailed). 

2. Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel 

laten. Nilai weight harus menunjukkan arah positif dengan 

nilai T-statistic diatas 1.282 untuk p < 0.10; 1.645 untuk p 

< 0.05; dan 2.326 untuk p < 0.01(one tailed).  

  

 

  

 


