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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini asosiatif menggunakan explanatory research 

dengan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2009), metode 

explanatory research adalah metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh 

antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia yang termasuk kategori perbankan. Adapun teknik 

pengambilan sampel yang digunakan adalah metode Purpose Sampling 

yaitu sampel dimana elemen yang dimasukkan dalam sampel dilakukan 

dengan sengaja, dengan alasan sampel tersebut memenuhi kriteria tertentu 

dan representative atau mewakili populasi (Ulum, n.d.). Kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut : 

a) Perusahaan sampel termasuk dalam kategori perbankan 

konvensional di BEI periode 2015-2018.  

b) Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian dari tahun 2015 

sampai dengan tahun 2018. 

c) Perusahaan sampel memiliki data yang lengkap guna untuk 

penelitian. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Variabel-variabel tersebut sebagai 

berikut : 

Variabel Independen 

Intellectual Capital (X) 

(Wijayani, 2017) menyatakan bahwa Intellectual capital 

merupakan asset yang tidak terlihat serta merupakan gabungan dari faktor 

manusia, proses serta pelanggan yang memberikan keunggulan kompetitif 

bagi perusahaan. Dimana diukur berdasarkan value added yang diciptakan 

oleh employed capital (VACA), human capital (VAHU), dan structural 

capital (STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan 

dengan nama VAIC TM yang dikembangkan oleh (Pulic, 1998). Tahapan 

perhitungan VAIC TM adalah sebagai berikut (Ulum, 2009) : 

a. Menghitung VA (value added) merupakan  indikator  paling  

obyektif  untuk  menilai keberhasilan  bisnis  dan  menunjukkan  

kemampuan  perusahaan  dalam  menciptakan  nilai (value creation) (Pulic, 

1998). VA diukur dengan rumus sebagai berikut : 

VA = Out – In 

Keterangan : 

Out : Total penjualan dan pendapatan lain-lain 

In : Beban dan biaya-biaya selain beban karyawan 
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b. Menghitung VACA (value added capital employed) 

merupakan  perbandingan  antara value  added (VA)  dengan  total  ekuitas 

perusahaan (CE) yang dimanfaatkan dalam aset tetap dan lancar suatu 

perusahaan (Pulic, 1998) dalam (Ulum, Ghozali, and Chariri, n.d.), VACA 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari  CE  terhadap 

value  added organisasi. VACA diukur dengan rumus sebagai berikut : 

VACA = VA/CE 

Keterangan : 

VACA  : Rasio dari VA terhadap CE 

VA  : value added 

CE  : Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih) 

c. Menghitung VAHU (value added human capital) 

menunjukkan  berapa  banyak  VA  yang dapat  dihasilkan  dengan  dana  

yang telah dikeluarkan  untuk  tenaga  kerja.  Hubungan antara VA dan HC 

mengindikasikan kemampuan HC untuk menciptakan nilai dalam 

perusahaan (Pulic, 1999). VAHU diukur dengan rumus sebagai berikut : 

VAHU = VA/HC 

Keterangan : 

VAHU  : Rasio dari VA terhadap HC 

VA  : value added 

HC  : beban karyawan 
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d. Menghitung STVA (structural capital value added) 

mengukur jumlah modal struktural (SC) yang dibutuhkan untuk dapat 

menghasilkan 1 rupiah  dari value  added (VA)  dan  merupakan  indikasi  

bagaimana  keberhasilan  modal struktural  (SC)  dalam  penciptaan  nilai 

(Suhendah, 2012). STVA diukur dengan rumus sebagai berikut : 

STVA = SC/VA 

Keterangan : 

STVA  : Rasio dari SC terhadap VA 

SC  : structural capital (VA-HC) 

VA  : value added 

e. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) 

merupakan sebuah metode yang dikembangkan oleh (Pulic, 1998) dalam 

(Ulum, n.d. 2009), untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud 

(intangible asset) yang dimiliki oleh  perusahaan.  VAIC™ merupakan alat 

untuk mengukur seberapa besar kemampuan modal intektual yang dimiliki 

perusahaan untuk menciptakan nilai perusahaan itu sendiri. VAIC™ diukur 

dengan rumus sebagai berikut: 

VAIC = VACA + VAHU + STVA 

Keterangan : 

VAIC  : value added intellectual coeficient 

VACA  : value added employed capital 

VAHU  : value added human capital 
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STVA  : structural capital value added 

Business Performance Indicator BPI (Kamath, 2007) dalam (Ulum, 

n.d. 2008) membagi modal intelektual perusahaan menjadi empat kategori: 

1. Top performers – skor VAIC di atas 3 

2. Good performers – skor VAIC antara 2,0 sampai dengan 2,99 

3. Common performers – skor VAIC antara 1,5 sampai dengan 1,99 

4. Bad performers – skor VAIC dibawah 1,5 

Variabel Dependen 

Kinerja Keuangan (Y) 

Ukuran kinerja keuangan didalam penelitian ini yaitu menggunakan 

rasio return on asset (ROA). Return on asset lebih dipilih daripada return 

on equity dikarenakan total ekuitas yang merupakan denominator ROE 

adalah salah satu komponen dari Value added of Capital Employed 

(VACA). Jika menggunakan Return on equity, maka akan terjadi double 

counting atas akun yang sama (yaitu ekuitas), dimana VACA (yang 

dibangun dari akun ekuitas dan laba bersih) sebagai variabel independen 

dan ROE (yang juga dibangun dari akun ekuitas dan laba bersih) menjadi 

variabel dependen (Ulum, 2009). 

a. Return on asset (ROA) 

ROA memberikan ukuran yang lebih baik atas profitabilitas 

perusahaan dikarenakan menunjukkan efektivitas manajemen dalam 

menggunakan asset untuk memperoleh laba dari setiap rupiah aset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi ROA suatu perusahaan semakin 
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tinggi pula keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut serta 

semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aset. Menurut 

(Murhadi, 2013) bahwa ROA menggambarkan seberapa besar return yang 

diperoleh perusahan dari rupiah yang diketahui dalam bentuk asset. 

Semakin besar rasio ini berarti bahwa asset dapat lebih cepat berputar 

dalam meraih laba. Rasio ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑛𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Keterangan  :  

ROA   : Return On Asset.  

Net Income  : Laba Bersih.  

Total Asset  : Total Aset. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, 

yaitu berupa laporan keuangan perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

untuk periode yang berakhir tahun 2015 sampai tahun 2018. Data yang 

digunakan adalah data laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba / 

rugi. 

Sumber data diperoleh dari situs resmi di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yaitu www.idx.co.id atau situs resmi perusahaan. 

  

http://www.idx.co.id/
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah teknik 

dokumentasi, karena data yang akan diambil adalah laporan keuangan dan 

laporan tahunan perusahaan periode tahun 2015-2018 yang dipublikasikan 

di BEI yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Statistik deskriptif 

Pengujian statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan 

memperoleh deskripsi terkait data yang digunakan dalam penelitian dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi (deviation standar), varian 

(variance), nilai minimum, nilai maksimum, range, dan sebagainya 

(Ghozali, 2006). 

2. Statistik Inferensial 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode Partial 

Least Square (PLS). PLS adalah metode penyelesaian structural equation 

modelling (SEM) dalam hal ini (sesuai tujuan penelitian) lebih tepat 

dibandingkan dengan teknik-teknik SEM lainnya. Jumlah sample yang 

kecil, potensi distribusi variabel tidak normal, dan penggunaan indikator 

formative dan refleksive membuat PLS lebih sesuai untuk dipilih 

dibandingkan dengan misalnya, maximum likelihood SEM (Anderson dan 

Gerbing, 1988; Marsh et al., 1988; Chin dan Gopal, 1995; Chin, 1997; 

Cassel et al., 2000 sebagaimana dikutip Tan et al., 2007).  
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Pemilihan metode PLS ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

dalam penelitian ini terdapat dua variabel laten yang dibentuk dengan 

indikator formative, dan bukan refleksif. Model refleksif mengasumsikan 

bahwa konstruk atau variabel laten mempengaruhi indikator, dimana arah 

hubungan kausalitas dari konstruk ke indikator atau manifest (Ghozali, 

2006). Menurut (Ghozali, 2006) menyatakan bahwa model formatif 

mengasumsikan bahwa indikator-indikator mempengaruhi konstruk, 

dimana arah hubungan kausalias dari indikator ke konstruk.  

Dalam penelitian ini, baik variabel independen (VAIC™) 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 variabel dengan indikator formative (Ghozali, 

2006). 

Model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS terdiri dari dua 

set hubungan, yaitu (Ghozali, 2006) : 

1. Outer Model, yaitu model pengukuran yang menghubungkan 

indikator dengan variabel latennya. 

2. Inner Model, yaitu model struktural yang menghubungkan antar 

variabel laten. 
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2.1. Outer Model Atau Measurement Model 

Diasumsikan bahwa antar indikator tidak saling berkorelasi, maka 

ukuran internal konsistensi reliabilitas (cronbach alpha) tidak diperlukan 

untuk menguji reliabilitas konstruk formatif (Ghozali, 2006). Hal ini 

berbeda dengan indikator refleksif yang menggunakan tiga kriteria untuk 

menilai outer model, yaitu convergent validity, composite reliability dan 

discriminant validity.  

(Ghozali, 2006) 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. Jadi, kita melihat nilai weight masing-masing 

indikator dan nilai signifikansinya. Nilai weight yang disarankan adalah di 

atas 0.50 dan T-statistic di atas 1.645 untuk α= 0.05 (one tailed) (Solikhah 

et al., 2010). 

2.2. Model Struktural atau Inner Model  

Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-square untuk 

konstruk dependen, Stone-Geisser Q-square testuntuk predictive relevance 

dan uji t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur structural (Ghozali, 

2006). Untuk menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat R-square 

untuk setiap variabel laten dependen. Perubahan nilai R-square dapat 

digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu 

terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang 
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substantif. Pengaruh besarnya 𝑓2 dapat dihitung dengan rumus sebagai 

berikut (Ghozali 2006) : 

 

𝑓2 =  
𝑅2𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 − 𝑅2𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑

1 −  𝑅2𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑
   

 

Dimana 𝑅2𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 dan 𝑅2𝑒𝑥𝑐𝑙𝑢𝑑𝑒𝑑 adalah R-square dari 

variabel laten dependen ketika prediktor variabel laten digunakan atau 

dikeluarkan di dalam persamaan struktural. 

Di samping melihat nilai R-square, model PLS juga dievaluasi 

dengan melihat Q-Square predictive relevance untuk model konstruk. Q-

Square predictive relevance mengukur seberapa baik nilai observasi 

dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai Q-Square 

predictive relevance lebih besar dari 0 menunjukkan bahwa model 

mempunyai nilai predictive relevance, sedangkan nilai Q-Square  predictive 

relevance kurang dari 0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki 

predictive relevance (Ghozali, 2006) dalam (Ulum, n.d. 2008). 

Pengambilan keputusan atas penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:  

1.  Melihat nilai outer weight dari masing-masing indikator dan nilai 

signifikansinya. Nilai weight yang disarankan adalah di atas 0.50 (positif) 

dan T-statistic di atas 1.282 untuk p< 0.10; 1.645 untuk p< 0.05; dan 2.326 

untuk p< 0.01 (one tailed).  
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2.  Melihat nilai inner weight dari hubungan antar variabel laten. 

Nilai weight dari hubungan tersebut harus menunjukkan arah positif dengan 

nilai T-statistic di atas 1.282 untuk p< 0.10; 1.645 untuk p< 0.05; dan 2.326 

untuk p< 0.01 (one tailed) (Solikhah, et al,. 2010). 
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