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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian asosiatif, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Dalam penelitian ini ingin mengetahui 

hubungan variabel independen, yaitu berupa komponen dari intellectual 

capital disclosure yaitu human capital, structural capital dan relational 

capital terhadap variabel dependen, yaitu berupa cost of equity. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. 

Untuk memilih perusahaan sampel untuk penelitian, sistematis purposive 

sampling dengan kriteria pemilihan sampel penelitian sebagai berikut:  

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode tahun 

2018. 

2. Melakukan publikasi laporan keuangan tahunan dan di audit secara 

lengkap selama periode yang akan diamati dan memiliki periode yang 

berakhir pada 31 Desember 2018. 
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C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

a. Cost Of Equity  

Biaya ekuitas (cost of equity) merupakan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan berupa tingkat pengembalian yang 

diharapkan (rate of return) oleh investor atas investasi modal 

yang diberikan kepada perusahaan. Pengukuran cost of equity 

capital tidak dapat dilakukan secara langsung melainkan harus 

menggunakan estimasi.  

Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan 

adalah cost of equity capital. Untuk menghitung cost of equity 

capital menggunakan metode perhitungan Ohlson dengan rumus 

sebagai berikut: 

r = ( Bt + (Xt +1) – Pt ) / Pt 

dimana: 

r = biaya modal ekuitas 

Bt = nilai buku per lembar saham periode t 

Pt = harga saham pada periode t 

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

2. Variabel Independen 

a. Human Capital Disclosure 

Human Capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, 

skill, kemampuan melakukan inovasi dan kemampuan 

menyelesaikan tugas, meliputi nilai perusahaan, kultur dan 

filsafatnya (Bontis,2000). Salah satu contoh pengungkapan 
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human capital dalam perusahaan yaitu pengungkapan mengenai 

kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kompetensi 

yang baik yang akan mendorong perusahaan semakin maju. 

Perhitungan pengungkapan komponen modal intelektual 

menggunakan angka indeks pengungkapan modal intelektual 

(ICDindex). Proses identifikasi ICD dilakukan dengan 4 cara 

sistem kode numerik (four-way numerical coding system) yang 

dikembangkan oleh (Guthrie et al. 2000). Metode ini tidak hanya 

mengidentifikasi luas pengungkapan IC dari aspek kuantitas, 

namun juga kualitas pengungkapannya. Kode numerik yang 

digunakan sebagai berikut: 

0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan 

1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik 

3 = item diungkapkan dalam bentuk moneter 

Presentase pengungkapan untuk setiap komponen modal 

intelektual dihitung menggunakan: 

 

Keterangan: 

HCD/RCD/SCD/ICD= pengungkapan setiap komponen 

modal intelektual  
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Ditem = Skor pengungkapan modal intelektual pada 

prospektus  

ADItem= Total item dalam indeks pengungkapan modal 

intelektual 

b. Structural Capital Disclosure 

Structural capital adalah kekayaan potensial  perusahaan  

yang  tersimpan dalam organisasi dan manajemen perusahaan. 

Structural capital berkaitan dengan kompetensi perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan rutin perusahaan, berbagai struktur dan 

proses yang memampukan  karyawan  untuk memberikan kualitas 

terbaiknya sehingga menjadi lebih produktif. (Wulandari, 2014). 

Perhitungan pengungkapan komponen modal intelektual 

menggunakan angka indeks pengungkapan modal intelektual 

(ICDindex). Proses identifikasi ICD dilakukan dengan 4 cara 

sistem kode numerik (four-way numerical coding system) yang 

dikembangkan oleh (Guthrie et al. 2000). Metode ini tidak hanya 

mengidentifikasi luas pengungkapan IC dari aspek kuantitas, 

namun juga kualitas pengungkapannya. Kode numerik yang 

digunakan sebagai berikut: 

0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan 

1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik 

3 = item diungkapkan dalam bentuk moneter 
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Presentase pengungkapan untuk setiap komponen modal 

intelektual dihitung menggunakan: 

 

Keterangan: 

HCD/RCD/SCD/ICD= pengungkapan setiap komponen 

modal intelektual  

Ditem = Skor pengungkapan modal intelektual pada 

prospektus  

ADItem= Total item dalam indeks pengungkapan modal 

intelektual 

c. Relational Capital Disclosure 

Menurut Hernita (2012) relational capital, secara garis 

besar adalah tentang bagaimana hubungan perusahaan dengan 

pelanggan/konsumennya. Termasuk di dalam 

relational/customer capital adalah informasi terkait pelanggan, 

kehadiran pasar, reputasi perusahaan, dan pemasaran. Investor 

dapat menilai prospek penjualan perusahaan  dimasa  depan  

dengan informasi ini. 

Perhitungan pengungkapan komponen modal intelektual 

menggunakan angka indeks pengungkapan modal intelektual 

(ICDindex). Proses identifikasi ICD dilakukan dengan 4 cara 

sistem kode numerik (four-way numerical coding system) yang 
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dikembangkan oleh (Guthrie et al. 2000). Metode ini tidak hanya 

mengidentifikasi luas pengungkapan IC dari aspek kuantitas, 

namun juga kualitas pengungkapannya. Kode numerik yang 

digunakan sebagai berikut: 

0 = item tidak diungkapkan dalam laporan tahunan 

1 = item diungkapkan dalam bentuk narasi 

2 = item diungkapkan dalam bentuk numerik 

3 = item diungkapkan dalam bentuk moneter 

Presentase pengungkapan untuk setiap komponen modal 

intelektual dihitung menggunakan: 

 

Keterangan: 

HCD/RCD/SCD/ICD= pengungkapan setiap komponen 

modal intelektual  

Ditem = Skor pengungkapan modal intelektual pada 

prospektus  

ADItem= Total item dalam indeks pengungkapan modal 

intelektual 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

sekunder, berupa annual report perusahaan pertambangan tahun 2018. 

Sumber data diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu 
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www.idx.co.id untuk memperoleh daftar perusahaan yang terdaftar di BEI 

dan situs masing-masing perusahaan untuk memperoleh annual report. 

E. Teknik Perolehan Data 

Teknik perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data 

mengenai nilai buku per lembar saham, harga saham, laba per lembar saham 

dan data mengenai modal intelektual yang bersumber dari annual report . 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda 

dengan menggunakan alat analisis SPSS V.25, dimana teknik analisis yang 

dilakukan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011): 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil data 

sampel sebelum memanfaatkan teknik analisis statistik yang berfungsi 

untuk menguji hipotesis. Analisis statistik deskriptif digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengungkapan tiap komponen 

intellectual capital pada annual report perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi.   

2. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian regresi terhadap hipotesis yang 

diajukan, maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu 

yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji auto korelasi. Pengujian ini berguna untuk 
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menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk 

menghindari kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas merupakan syarat penggunaan metode 

regresi yang bertujuan untuk menentukan apakah dalam model 

regresi, residual memiliki distribusi normal. Alat analisis lain 

yang digunakan adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Alat uji ini 

digunakan untuk memberikan angka-angka yang lebih detail 

untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data-

data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji 

Kolmogrov-Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali, 2006). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah dalam 

model regresi terdapat korelasi antar variabel independen atau 

tidak. Jika terdapat korelasi antar variabel independen, maka 

terdapat masalah multikolinearitas. Model regresi dinilai baik 

apabila tidak terdapat korelasi antar variabel independennya. Uji 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat tolerance value 

dan nilai variance inflation factor (VIF). Model regresi dikatakan 

dapat menunjukkan adanya multikolinearitas apabila tolerance 

value < 0,10 dan nilai VIF > 10. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
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suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka disebut 

homokedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah jika terjadi homokedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Metode yang digunakan adalah 

uji gletser, dimana jika diperoleh nilai signifikansi untuk setiap 

variabel independen >0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Analisis Persamaan Statistik Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model 

persamaan statistik pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

COE = α + β1HC+ β2SC + β3RC + e 

Keterangan: 

CED = Cost of Equity 

α = Konstanta 

β1 – β3 = Koefisien Regresi 

HC = Human Capital 

SC = Structural Capital 

RC = Relational Capital 

e = Error (variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model) 

4. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui nilai 

signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel 
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dependennya. Dalam penelitian ini uji hipotesis dilakukan dengan 

melakukan uji F dan uji t. 

a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai ini berkisar diantara nol dan satu. Nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan variabel independen dalam  

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi dependen.  

Kelemahan yang terdapat pada penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel yang 

dimasukkan kedalam model. Setiap penambahan satu variabel, 

maka R2 akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh 

karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 

apabila satu variable independen ditambah kedalam satu model. 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 
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(α = 5%). Dimana ketentuan hipotesisnya, yaitu jika nilai 

siginifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima yang 

berarti bahwa secara simultan variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka 

hipotesis ditolak yang berarti secara simultan variabel independen 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi 

pengaruh variabel independen secara individu atau parsial 

terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat 

signifikansi 0,05 (α = 5%). Dimana ketentuan hipotesisnya, yaitu 

jika nilai signifikansi kurang atau sama dengan 0,05 maka 

hipotesis diterima yang berarti secara parsial variabel independen 

bepengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi 

lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak yang berarti secara parsial 

variabel independen bepengaruh terhadap variabel dependen. 

 


