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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif yang 

bertujuan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dengan variabel yang 

lain. Asosiatif ini digunakan untuk menjelaskan pengungkapan Enterprise Risk 

Management (ERM) dan pengungkapan Intellectual Capital (IC) terhadap nilai 

perusahaan. 

B. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi dalam penelitian ini adalah 144 perusahaan 

manufaktur. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, 

dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan dan diperoleh sebanyak 89 

perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria. Kriteria untuk pemilihan sampel 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun  2016-2017 
144 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

menyajikan laporan keuangan dan laporan 

tahunan secara berkesinambungan pada tahun 

2016-2017 

(25) 

Perusahaan manufaktur yang tidak 

menggunakan mata uang Rupiah 
(29) 

Perusahaan yang tidak menyediakan data 

harga saham diakhir tahun (closing price) 

secara lengkap selama periode 2016-2017 

(1) 

Jumlah sampel perusahaan 89 

Jumlah observasi 2016-2017 178 
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Sumber: Data sekunder diolah, 2019 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Dependen 

a. Nilai perusahaan (Y) 

Merupakan nilai pasar yang mampu memberikan kemakmuran bagi 

pemegang saham secara maksimal jika harga saham perusahaan meningkat 

(Nurlela dan Islahuddin, 2008). Rasio keuangan untuk mengukur nilai pasar 

perusahaan adalah Tobin’s Q. Tobin’s Q mencerminkan ekspektasi pasar 

dan relatif bebas dari manipulasi menejerial (Lindenberg dan Ross, 1981).  

Tobin’s Q = 
𝑀𝑉𝑆+𝐷

𝑇𝐴
 

Keterangan : 

Tobin’s Q : Nilai Perusahaan 

MVS : Nilai Pasar Saham (Market Velue of All Outstanding Shares) yang 

diperoleh dari hasil perkalian jumlah saham yang beredar dengan 

harga saham. 

D : Nilai Pasar Hutang yang diperoleh dari hasil (kewajiban lancar – 

aset lancar + kewajiban jangka panjang) 

TA : Total Aset Perusahaan. 

2. Variabel Independen 

a. Enterprise Risk Management (ERM) 

Pada Enterprise Risk Management (ERM) menggunakan content analysis 

(checklist) dimana setiap item yang diungkapkan perusahaan diberi skor 1, jika 

tidak diungkapkan diberi skor 0, dan selanjutnya skor dari setiap item 
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dijumlahkan untuk memperoleh total skor pengungkapan setiap perusahaan. 

Pengukuran menggunakan ERM framework yang dikeluarkan oleh COSO, 

terdapat 8 komponen utama yaitu lingkungan internal (13 item), penetapan 

tujuan (6 item), identifikasi kejadian (25 item), penilaian resiko (25 item), 

respon atas resiko (26 item), kegiatan pengawasan (7 item), informasi dan 

komunikasi (3 item), dan pemantauan (3 item) dengan total 108 item 

(Lampiran 1). 

𝐸𝑅𝑀𝐷𝐼 =
∑𝑖𝑗𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚

∑𝑖𝑗  𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Keterangan: 

ERMDI : ERM Disclosure Index 

∑𝑖𝑗Ditem : total skor item ERM yang diungkapkan 

∑𝑖𝑗ADitem : total item ERMyang seharusnya diungkapkan 

b. Intellectual Capital (IC)  

Pengukuran IC menggunakan content analysis (checklist) dimana setiap 

item yang diungkapkan perusahaan diberi skor 1, jika tidak diungkapkan 

diberi skor 0, dan selanjutnya skor dari setiap item dijumlahkan untuk 

memperoleh total skor pengungkapan setiap perusahaan.. Pada IC terdapat 3 

komponen utama yaitu human capital (8 item), structural capital (15 item), 

dan relational capital (13 item) yang dimana terdiri dari 36 item (Lampiran 

2)  milik Guthrie dan Petty (2000) yang telah dimodifikasi oleh Ulum (2015). 

Alasan pemilihan item ini karena item yang sudah dimodifikasi lebih sesuai 
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dengan karateristik perusahaan yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk 

Indeks pengungkapan ERM dan IC dihitung dengan rumus: 

𝐼𝐶𝐷𝐼 =
∑𝑖𝑗𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚

∑𝑖𝑗  𝐴𝐷𝑖𝑡𝑒𝑚
 

Keterangan: 

ICDI  : IC Disclosure Index 

∑𝑖𝑗Ditem : total skor item IC yang diungkapkan 

∑𝑖𝑗ADitem : total item IC yang seharusnya diungkapkan 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode tahun 2016 -2018. Data yang diperlukan dari setiap sampel berupa 

informasi yang terkait dengan indeks ERM disclosure, indeks IC disclosure, dan 

nilai perusahaan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan 

teknik dokumentasi, dengan cara mengunduh data dan informasi tersebut secara 

resmi BEI (www.idx.co.id). Data tersebut dilakukan dengan menganalisa dokumen-

dokumen tertulis. 

F. Teknik Analisis Data 

1. Uji Statistik Deskriptif, merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimim 

(Ghozali, 2013) 

http://www.idx.co.id/
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2011). Uji normalitas yang dapat digunakan adalah uji Skewness-Kurtosis, 

dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah jika nilai rasio 

skewness-kurtosis berada diantara -2 sampai dengan +2 maka data 

berdistribusi normal.  

b. Uji multikolonieritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen (Ghozali, 

2011). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya 

serta variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 

10, dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk melakukan uji 

Heterokedasitas ini yaitu dengan uji Glejser untuk menguji ada tidaknya 

Heterokedasitas. Jika nilai probabilitas signifikan > 0,05 dapat 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas begitupun sebaliknya. 

d. Uji autokorelasi, bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 sebelumnya (Ghozali, 2011).  Salah satu cara 

yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

adalah Uji Durbin-Watson (Ghozali, 2011). 
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3. Regresi linier berganda, digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen, yang dalam penelitian ini adalah 

pengaruh pengungkapan ERM (X1) dan pengungkapan IC (X2) terhadap nilai 

perusahaan (Y).  analisis tersebut dapat dihitung menggunakan alat bantu 

komputer yaitu SPSS versi 25. Persamaan model regresi linear berganda yang 

digunakan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan:  

Y : Nilai Perusahaan  

α : Konstanta   

β1 : ERM DI  

β2 : IC DI 

e : variable diluar model (error) 

4. Uji Hipotesis 

a. Uji Koefisien Determinasi, menurut Ghozali (2011) koefisien determinasi 

(R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model 

menerangkan variasi variabel independen. 

b. Uji Statistik F, Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan sudah layak yang menyatakan bahwa variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengujian hipotesis dengan uji statistik F dilakukan dengan menggunakan 

signifikasi level 0,05 (α=5%). 
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c. Uji Statistik T, Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, dengan 

asumsi variabel lainnya konstan (Ghozali, 2011). 


