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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian asosiatif dengan pendekatan 

kuantitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).  

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan multinasional yang tercatat di 

Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah purposive sampling dengan pendekatan judgement sampling. 

Judgement sampling merupakan teknik pengambilan sampling non-random (Non-

Probabilitas) dengan menentukan ciri-ciri yang khusus (Ulum dan Juanda, 2016). 

Adapun kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan sampel merupakan perusahaan multinasional yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2016-2017 

2. Perusahaan sampel telah menerbitkan laporan keuangan tahunan dari tahun 

2016 sampai tahun 2017 

3. Perusahaan sampel tentunya tidak memiliki ekuitas negatif selama periode 

penelitian. 

4. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian selama tahun pengamatan. 

5. Perusahaan sampel mempunyai data yang lengkap guna penelitian. 
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Tabel 3.1 

Penentuan Sampel 

No. Kriteria Jumlah 

1. Perusahaan multinasional yang telah menerbitkan 

laporan tahunan pada tahun 2016-2017 

69 

2. Perusahaan yang mengalami kerugian selama 

tahun pengamatan 

(15) 

3. Perusahaan yang memiliki ekuitas negatif (2) 

Sampel  52 

Sumber : www.idx.co.id (Diolah) 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel yang digunakan dalam analisis ini secara luas diklasifikasikan 

menjadi dua kategori, yaitu: dependen dan independen. Variabel dependen yang 

digunakan dalam mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut: 

1. Return on Asset menunjukkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan total 

aset dan menunjukkan profitabilitas dari suatu perusahaan (Smriti dan Das, 

2018). 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

2. Asset turnover adalah rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana 

perusahaan menghasilkan penjualan dengan aktiva yang dimiliki dan 

menunjukkan seberapa besar produktivitas perusahaan (Smriti dan Das, 2018). 

𝐴𝑇𝑂 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 

http://www.idx.co.id/
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3. Price Book Value (PBV). Rasio ini menggambarkan seberap besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan (Tandelilin, 2010). Dihitung 

dengan rumus : 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

Penelitian ini mencangkup empat variabel independen VAICTM (Pulic, 2000) : 

1. Menghitung Value Added (VA), yaitu selisih antara output dengan input. 

𝑉𝐴 = 𝑂𝑈𝑇 − 𝐼𝑁 

Keterangan : 

Output (OUT) : Total/penjualan dari penjualan atau/ pendapatan lain. 

Input (IN) : Biaya serta beban-beban selain beban karyawan 

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA merupakan dindikator dari kemampuan modal intelektual perusahaan dalam 

memanfaatkan capital employed. 

𝑉𝐴𝐶𝐴 =
𝑉𝐴

𝐶𝐸
 

Keterangan : 

Value Added (VA)  : Jumlah pengurangan antara output dan input 

Capital Employed (CE) : Dana yang dimiliki oleh perusahaan (jumlah dari 

ekuitas dan laba bersih)  
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3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

Menunjukkan berapa banyak VA yang akan dihasilkan dari pengeluaran yang telah 

di berikan untuk karyawan. VAHU merupakan indikator dari kualitas sumber daya 

manusia yang telah dimiliki oleh perusahaan. 

𝑉𝐴𝐻𝑈 =
𝑉𝐴

𝐻𝐶
 

Keterangan : 

Value Added (VA) : Selisih antara output dan input 

Human Capital (HC) : Keseluruhan dari beban karyawan 

4. Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

Structural Capital (SC) merupakan indiasi dalam proses value creation (penciptaan 

nilai). 

𝑆𝑇𝑉𝐴 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
 

Keterangan : 

VA (Value Added)  : Selisih penjumlahan dari OUT dan IN 

SC (Structural Capital) : Selisih penjumlahan dari VA dan HC 

5. Penjumlahan seluruh komponen VAICTM 

VAICTM = VACA+VAHU+STVA 

Business performance Indicator (BPI) menjabarkan IC perusahan menjadi empat 

dimensi Yuniasih (2010) : 

a. TP (top performers) – memiliki skor lebih dari 3 

b. GP (good performers) – memiliki skor diantara 2 sampai 2,99 

c. CP (common performers) – memiliki skor diantara 1,5 sampai 1,99 



21 
 

d. BP (bad performer)s – memiliki skor kurang dari 1,5. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

berupa laporan keuangan tahunan perusahaan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 

tahun 2017. Sumber data diperoleh dari situs resmi di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yaitu www.idx.co.id atau situs resmi perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi dalam pengumpulan 

datanya. Dokumentasi ini dengan cara meringkas data yang berhubungan dengan 

penelitian yang ada dalam laporan keuangan. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran dari suatu data yang akan dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, serta nilai maksimum (Ghozali, 2006). 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah financial 

performance yang di proksikan oleh produktivitas, return on asset, price to-book 

value. Sedangkan untuk variabel dependen yang digunakan adalah intellectual 

capital. 

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukannya pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik, pengujiannya sebagai berikut: 

  

http://www.idx.co.id/
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a) Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi data dalam pengujian berdistribusi 

normal atau tidak. Normalitas data dilihat melalu uji normal Kolmogorov-Smirnov. 

Apabila signifikansi > 0,05 maka data tersebut telah terdistribusi normal. Namun, 

jika Signifikansi < 0,05 maka data tersebut tidak terdistribusi secara normal 

(Sujarweni, 2017:68). 

b) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara 

variabel penganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. 

Autokorelasi digunakan pada model regresi yang datanya time series. Cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin 

Watson.Kriteria dari uji autokorelasi adalah du > DW > 4-du maka data tidak terjadi 

autokorelasi (Ghozali,  2012:101) 

c) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan variance residual 

suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Jika probabilitas>0,05 

maka dinyatakan terbebas dari heteroskedatisitas. Namun, jika probabilitas < 0,05 

maka terjadi heteroskedastisitas. 

3. Koefisien Determinasi (R) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikatnya. Jika nilai dari pengujian koefisien determinasi 

sebesar nol maka variabel bebasnya dinilai kecil dalam menjelaskan variabel 

terikatnya. Dan apabila nilai dari pengujian koefisien determinasi mendekati satu 
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maka variabel bebasnya dinilai mampu dalam menjelaskan varibel terikatnya 

(Ghozali, 2012) 

4. Uji Statistik F 

Pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi keseluruh dari variabel bebas 

memiliki pengaruh secara bersama terhadap variabel terikatnya. Dengan kriteria 

signifikan F < 0,05 maka pengujian ini dinyatakan memiliki pengaruh secara 

keseluruh terhadap variabel terikatnya. Namun, jika nilai signifikan F > 0,05 maka 

pengujian ini dinyatakan tidak memiliki pengaruh secara keseluruh terhadap 

variabel terikatnya (Sujarweni, 2017:117) 

5. Uji Statistik t 

Uji statistik T menguji sebagaimana pengaruh masing-masing dari variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan nilai dari t hitung dengan t tabelnya serta dapat melihat nilai dari 

signifikansinya. Jika –t tabel < t hitung < t tabel maka Ho diterima. Jika t hitung < 

-t tabel dan t hitung > t tabel maka Ho ditolak. Atau dengan kata lain jika Sig > 0,05 

maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak (Sujarweni, 2017:113). 

6. Analisis Regresi Linier 

Regresi linier yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier 

sederhana. Model regresi di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

𝒀𝟏 = 𝒂 + 𝐛𝟏𝐗𝟏 + 𝐞 …. 

𝒀𝟐 = 𝒂 + 𝐛𝟐𝐗𝟏 + 𝐞 …. 

𝟐 = 𝒂 + 𝐛𝟑𝐗𝟏 + 𝐞 … 


