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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang bertujuan untuk 

menemukan pengaruh pengungkapan intellectual capital terhadap cost of equity 

capital. 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan 

intellectual capital (Intellectual Capital Disclosure). ICD adalah jumlah 

pengungkapan informasi intellectual capital yang disajikan dalam laporan 

tahunan perusahaan (Ulum et al., 2014). Beberapa studi telah mengidentifikasi 

isi pengungkapan yang dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai praktik pengungkapan IC dalam laporan 

tahunan perusahaan (Petty dan Guthrie, 2000; Mangena et al., 2010).  

Komponen Intellectual Capital dalam penelitian ini mengadopsi 

komponen yang digunakan oleh Ulum et al. (2014), dimana komponen 

tersebut merupakan hasil modifikasi dari skema yang digunakan Guthrie dan 

Petty (2000) 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, intellectual

  



28 
 

 
 

 

capital dikelompokkan dalam 3 kategori yang terdiri dari 36 item, 15 

diantaranya adalah item yang dimodifikasi oleh Ulum et al. (2014). 

Sehingga, untuk mengukur luas pengungkapan intellectual capital 

digunakan rumus sebagai berikut : 

ICD =  
Total Skor Pengungkapan

Skor Kumulatif (64)
 

2. Variabel dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya modal (cost of 

capital). Menurut Utami (2005), pengukuran biaya modal saham biasa (biaya 

modal ekuitas), dipengaruhi oleh model penilaian perusahaan yang digunakan. 

Ada beberapa model penilaian perusahaan, antara lain : Model penilaian 

pertumbuhan konstan (Gordon model), Capital Asset Pricing Model (CAPM), 

dan Model Ohlson. Menurut Botosan (2006), estimasi yang mendasari model 

CAPM tidak sesuai untuk menginvestigasi hubungan antara pengungkapan 

dan biaya modal karena tidak menyajikan secara jelas peran informasi 

(Mangena et al., 2010).  

Penelitian ini menggunakan Model Ohlson untuk menghitung biaya 

modal. Botosan (1997) menggunakan model ini untuk mengestimasi cost of 

equity capital dengan menggunakan estimasi laba per lembar saham untuk 

periode empat tahun dan memakai data forecast laba per saham yang 

dipublikasikan oleh Value Line (Utami, 2005). Oleh karena keterbatasan data 
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mengenai forecast laba per saham, untuk mengestimasi laba per saham 

penelitian ini akan menggunakan pola Random Walk. 

Sehingga dalam penelitian ini, rumus untuk mengestimasi cost of capital 

adalah sebagai berikut : 

 𝑟 =
(𝐵𝑡 + 𝑋𝑡+1 − 𝑃𝑡)

𝑃𝑡
⁄   

Dimana : 

r = cost of equity capital 

Bt = Nilai buku per lembar saham periode t 

Pt = Harga saham pada periode t 

Xt+1 = Laba per lembar saham periode t+1 

 

Laba per lembar saham pada periode t+1 dihitung dengan menggunakan 

model Random Walk sebagai berikut : 

𝐸 (𝑥𝑡 + 1) = 𝑋𝑡 + 𝛿 

Dimana ; 

𝐸 (𝑥𝑡 + 1) = Estimasi laba per lembar saham pada periode t+1 

𝑋𝑡  = Laba per lembar saham aktual pada periode t 

δ = Drift term yang merupakan rata-rata perubahan laba per 

lembar saham selama 5 tahun atau sejak go public jika 

perusahaan belum genap 5 tahun menjadi perusahaan 

publik. 
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3. Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol untuk mengontrol 

pengaruhnya terhadap biaya modal. Variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Leverage 

Leverage diukur dengan total hutang perusahaan dibagi dengan 

total ekuitas perusahaan. Diharapkan leverage berhubungan positif 

secara signifikan terhadap biaya modal (Boujelbene dan Affes, 2013). 

Tingkat leverage yang tinggi menunjukkan adanya risiko finansial 

yang tinggi atau risiko kegagalan perusahaan untuk mengembalikan 

pinjaman. 

Semakin tinggi tingkat leverage, maka investor menganggap 

bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat ketidakpastian yang 

tinggi, dan akan cenderung menuntut tingkat pengembalian yang lebih 

tinggi sehingga meningkatkan biaya modal yang ditanggung 

perusahaan. 

Dalam penelitian ini, rumus yang digunakan untuk menghitung 

leverage sebagai berikut : 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 

C. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2014. Menurut Raharjo (2006) market 

capitalization atau kapitalisasi pasar adalah nilai pasar dari saham yang 
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diterbitkan (outstanding share) suatu emiten. Nilai kapitalisasi pasar diperoleh 

dari perkalian jumlah saham yang diterbitkan dengan nilai pasar per saham 

tersebut. 

Saham yang mempunyai kapitalisasi pasar sangat besar di bursa efek 

dianggap sebagai saham blue chip dan market mover pergerakan indeks (Raharjo, 

2006). Nilai kapitalisasi pasar dibagi dalam tiga kelompok berdasarkan 

kapitalisasinya, yaitu: 

1. Big Capitalization (Kapitalisasi Besar), yaitu kelompok saham yang 

mempunyai nilai kapitalisasi pasar di atas Rp5 triliun. 

2. Mid Capitalization (Kapitalisasi Menengah), yaitu kelompok saham 

yang mempunyai nilai kapitalisasi pasar antara Rp1-5 triliun. 

3. Small Capitalization (Kapitalisasi Kecil), yaitu kelompok saham yang 

mempunyai nilai kapitalisasi pasar di bawah Rp1 triliun 

Pengambilan sampel dilakukan secara purposive, dengan kriteria sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan termasuk dalam daftar 50 Biggest Market Capitalization 

dari tahun 2007 - 2014. 

2. Secara berturut-turut, masuk dalam 10 besar dari 50 Market 

Capitalization dari tahun 2007-2014. 

3. Mempublikasikan laporan tahunan dari tahun 2007-2014 di website 

Bursa Efek Indonesia atau di website perusahaan. 
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D. Jenis dan Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa daftar perusahaan yang 

termasuk 50 market capitalization dan laporan tahunan perusahaan.  

Sumber data penelitian ini diperoleh dari: 

1. Indonesia Stock Exchange (IDX) Statistic 2007-2014 

2. Indonesia Stock Exchange (IDX) Fact 2008-2015 

3. Situs Resmi Perusahaan 

4. Website Dunia Investasi 

E. Teknik Perolehan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan teknik dokumentasi.  

1. Peneliti mengunduh data statistik mengenai 50 market capaitalization 

dari situs Bursa Efek Indonesia.  

2. Peneliti mengunduh laporan tahunan perusahaan yang termasuk dalam 

50 market capaitalization dari situs resmi perusahaan. 

3. Mengunduh data statistik mengenai harga saham, nilai buku saham dan 

laba per lembar saham perusahaan dari website BEI (www.idx.co.id) 

dan website Dunia Investasi. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan 

uji hipotesis.  

1. Analisis isi (content analysis) 

Penelitian ini menggunakan 4 cara sistem kode numerik (four-way 

numerical coding system) yang dikembangkan oleh Guthrie et al. (1999) 

untuk mengidentifikasi luas dan tingkat pengungkapan intellectual capital 

dalam annual report perusahaan.  Mengacu pada penelitian Ulum et al. 

(2014), pengungkapan informasi Intellectual Capital dalam laporan tahunan 

diberi bobot sesuai dengan proyeksinya. Kode numerik yang digunakan adalah 

: 

0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan 

1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik 

3 = item diungkapkan dalam nilai moneter 

Selanjutnya, pengungkapan Intellectual Capital dibuat skor index untuk 

memunculkan satu angka bagi masing-masing perusahaan dengan cara 

menjumlahkan skor pengungkapan dibagi dengan skor kumulatif: 

ICD =  
Total Skor Pengungkapan

Skor Kumulatif (64)
 

2. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi termasuk uji asumsi 

klasik dengan menggunakan software SPSS. 

Analisis regresi untuk mengukur kekuatan hubungan dan menunjukkan 

arah hubungan antara cost of capital dengan pengungkapan intellectual 
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capital. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Pengaruh antara 

pengungkapan intellectual capital dan cost of capital digambarkan dengan 

persamaan berikut: 

𝐶𝑂𝐶 =  𝛼 + 𝛽1𝐼𝐶𝐷 + 휀 
Keterangan : 

COC = cost of capital 

α = konstanta 

ICD = skor index pengungkapan Intellectual Capital (Intellectual 

Capital Disclosure) 

β =  koefisien regresi 

ε = error 

  




