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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif komparatif yaitu 

penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan dan membandingkan model pengukuran kinerja 

intelektual antara menggunakan model VAIC dan MVAIC. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia (BEI) yang termasuk dalam kategori 50 Biggets 

Market Capitalization pada tahun 2007-2014. Pengambilan sampel 

dilakukan dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan publik yang termasuk dalam ranking 10 besar kategori 50 

Biggets Market Capitalization selama tahun 2007-2014. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2007-

2014 dalam bentuk rupiah. 

 

C. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data yang digunakan berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar 
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di BEI dimulai tahun 2007-2014 yang termasuk dalam kategori 50 Biggets 

Market Capitalization. 

 

D. Teknik Perolehan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui 

dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data sekunder berupa dokumen-

dokumen. Dokumen yang digunakan berupa data laporan keuangan 

perusahaan, yang masuk dalam kategori 50 Biggets Market Capitalization 

pada tahun 2007-2014, data tersebut diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia. 

 

E. Teknik/Tahapan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam 

membandingkan model VAIC dan MVAIC dengan menggunakan 

perhitungan sebagai berikut :  

1. Menghitung VAIC  

Tahapan perhitungan VAIC : 

VAIC = ICE + CEE = HCE + SCE + CEE (Pulic, 2000) 

Keterangan: 

VAIC : Value Added Intellectual Coefficient 

ICE     : Intellectual Capital Efficiency coefficient (HCE + SCE) 

CEE    : Capital Employed Efficiency coefficient 
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Koefisien VAIC menunjukkan bahwa efisiensi nilai tambah yang dari 

nilai total sumber daya perusahaan. Makin tinggi nilai koefisiennya, maka 

makin baik pula efisiensi nilai tambah perusahaan tersebut. Untuk 

mendapatkan nilai CEE, HCE, dan SCE, tahap pertama yang harus 

dilakukan adalah menghitung VA (value added). VA perusahaan selama 

periode tertentu dapat dihitung sebagai selisih antara output dan input 

(Pulic, 1998).  

VA = OUT – IN 

Keterangan: 

OUT : output, merupakan total pendapatan 

IN   : input, merupakan beban usaha kecuali gaji dan tunjangan 

karyawan 

Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai HCE, SCE dan CEE. 

a. HCE adalah rasio antara VA dibagi dengan total biaya upah dan gaji 

yang digunakan perusahaan untuk karyawannya. HCE dihitung sebagai 

berikut: 

       
  

  
   (Pulic, 2000) 

Keterangan: 

HCE : Human Capital Efficiency coefficient perusahaan 

VA   : value added perusahaan 

HC  : total salary and wages costs, merupakan biaya gaji dan 
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          tunjangan karyawan 

b. SCE adalah merupakan pengurangan dari VA dengan HC. Rumus 

perhitungan SCE adalah: 

      
  

  
  (Pulic, 2000) 

Keterangan: 

SCE : Structural Capital Efficiency coefficient perusahaan 

SC    : Structural Capital perusahaan (VA – HC) 

VA   : value added perusahaan 

c. CEE adalah rasio VA dibagi dengan total dari capital employed (CE), 

yang biasa didefinisikan sebagai nilai buku dari aset bersih perusahaan. 

CEE dihitung sebagai berikut: 

            
  

  
  (Pulic, 2000) 

Keterangan: 

CEE : Capital Employed Efficiency coefficient perusahaan 

VA   : value added perusahaan 

CE    : book value of the net asset perusahaan 

2. Menghitung MVAIC 

Tahap I: Menghitung Value Added (VA)  

VA = OP + EC + D + A  (Pulic, 2000)  

Tahap II: Menghitung efisiensi dari IC (ICE)  

ICE = HCE + SCE + RCE  (Ulum et al., 2014a)  
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HCE = VA/HC    (Pulic, 2000) 

SCE = SC/VA    (Pulic, 2000) 

RCE = RC/VA    (Ulum et al., 2014a) 

Tahap III: Menghitung efisiensi dari modal yang digunakan (CCE) 

CEE = VA/CE   (Pulic, 2000) 

Tahap IV: Menghasilkan MVAIC 

MVAIC = ICE + CEE    (modifikasi dari Pulic 2000) 

MVAIC = (HCE+SCE+RCE) + CEE  (Ulum et al., 2014a) 

Keterangan: 

MVAIC : Modified VAIC  

ICE  : Intellectual Capital Efficiency 

HCE : Human Capital Efficiency  

SCE  : Structural Capital Efficiency 

RCE  : Relational Capital Efficiency  

CEE  : Capital Employed Efficiency 

VA  : Value Added  

HC  : Human Capital; total beban kompensasi dan  

pengembangan karyawan 

SC  : Structural Capital; VA-HC 

RC  : Relational Capital; beban pemasaran 

CE  : Capital Employed; nilai buku dari total asset perusahaan. 

OP  : Operating Profit  
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EC  : Employee Costs 

D  : Depreciations  

A  : Amortisation 

 

3. Uji Beda 

Melakukan uji beda menggunakan mann-whitney yaitu dengan 

membandingkan jumlah item yang diungkapkan antara menggunakan 

metode VAIC dan MVAIC. Uji ini digunakan untuk menguji apakah dua 

grup independen apakah berasal dari populasi yang sama Ghozali (2006). 

 


