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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan suatu variabel dengan variabel lainnya. Dalam 

penelitian ini menganalisis pengaruh antara profitabilitas, ukuran perusahaan, 

leverage dan modal intelektual terhadap nilai perusahaan. 

B. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI pada tahun 2017-2018. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk mempermudah 

menentukan kriteria sampel yang diinginkan oleh peneliti, kriteria sampel dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan memiliki saham aktif 

selama periode 2017-2018. 

2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahun 2017-

2018. 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independent 
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a. Profitabilitas (𝑋1) 

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini yaitu menggunakan return 

on equity (ROE). ROE merupakan ratio pengukuran terhadap penghasilan yang 

dicapai bagi pemilik perusahaan  atas modal yang diinvestasikan pada 

perusahaan (Abdullah, 2002). Semakin tinggi ROE maka semkin tinggi pula 

penghasilan yang diterima pemilik perusahaan. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan ROE, dengan rumus: 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑂𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝑅𝑂𝐸) =  
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

b. Leverage (𝑋2) 

Leverage dalam penelitian ini menggunakan pengukuran debt to equity 

ratio (DER). Rasio ini menunjukan hubungan antara jumlah hutang dengan 

jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan.  Semakin tinggi 

rasio ini menunjukkan semakin besar hutang perusahaan dengan modal sendiri 

yang dimiliki perusahaan (Abdullah, 2002). Rumus untuk mencari DER yaitu: 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 𝑥 100% 

c. Ukuran Perusahaan (𝑋3) 

Ukuran perusahaan menunjukan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Menurut Rahmawati et al. (2015) ukuran perusahaan diukur dengan besarnya 

total aset yang dimiliki karena nilai total asset umumnya sangat besar 

dibandingkan variabel keuangan lainnya. Ukuran perusahaan dapat diukur
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 menggunakan logaritma (Ln) dan total aset (natural logaritm of asset) 

dengan rumus: 

Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset) 

d. Modal Intelektual (𝑋4) 

Menurut Sunarsih (2016) modal intelektual merupakan sumber daya yang 

dimiliki perusahaan dimana menitik beratkan pada pengetahuan yang bisa 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Modal intelektual dalam penelitian 

ini diukur menggunakan Modified VAIC (MVAIC) yang dikembangkan oleh 

Ulum et al. (2014). 

Tahap pertama: Menghitung Value Added (VA) 

VA = OP + EC + D + A..........1) 

Keterangan: 

 OP = Operating Profit 

EC = Employee Costs 

D  = Depresiasi 

A = Amortisasi 

Tahap Kedua: Menghitung  intellectual capital efficiency (ICE) 

ICE = HCE + SCE + RCE..........2) 

HCE = VA/HC 

SCE = SC/VA 

RCE = RC/VA 
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Keterangan:  

HCE = Human Capital Effeciency 

SCE = Structural Capital Effeciency 

RCE = Relational Capital Effeciency 

HC      = Human Capital: Total upah dan gaji karyawan 

SC  = Struktural Capital:  VA – HC 

RC = Relational Capital: Beban pemasaran 

VA = Value Added   

Tahap Ketiga: Menghitung capital employed efficiency (CEE) 

CEE = VA/CE..........3) 

Keterangan: 

 VA = Value Added 

 CE = Capital Employed: Nilai buku dari total aset 

Tahap Keempat: Menghitung MVAIC 

MVAIC = ICE + CEE..........4) 

Keterangan:  

MVAIC = Modified VAIC 

ICE    = Intellectual Capital Efficiency 

CEE     = Capital Employed Effeciency 

 

2. Variabel Dependent 

a. Nilai Perusahaan (Y) 

Nilai perusahaan biasanya dikaitkan dengan harga saham perusahaan. 

Harga saham yang tinggi meningkatkan kepercayaan pasar terhadap kinerja 

perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang (Rahayu dan Sari, 

2018). Penelitian ini menggunakan price book value (PBV) dalam mengukur 
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nilai perusahaan dengan menggunakan harga saham perusahaan yang 

membandingkan harga pasar per slembar saham dengan nilai buku per saham.  

1) Menghitung niali buku saham: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑘𝑢 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 (𝐵𝑉) =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 

2) Menghitung PBV: 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑃𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚
 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni 

data yang telah ada pada perusahaan berupa dokumen. Data sekunder dalam 

penelitian ini berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan. Data 

diporoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses pada alamat 

website www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

dokumentasi dimana memperoleh data yang telah jadi dan sudah diolah 

sebelumnya, peneliti dapat langsung menggunakan data sebagai bahan dalam 

penelitiannya. Penelusuran data dilakukan dengan menggunakan komputer untuk 

data dalam format elektronik berupa laporan keuangan perusahaan di BEI dan 

website perusahaan.  

F. Teknik Analisis Data 

http://www.idx.co.id/
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1. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan 

mendeskripsikan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Analisis ini 

menghasilkan nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi yang 

digunakan untuk mendeskripsikan variabel penelitian sehingga mudah dimengerti. 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang 

diteliti memiliki distribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik 

jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat memiliki distribusi 

normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara uji skewness dan kurtosis. 

Apabila hasil uji berada pada nilai minimum -2 sampai maksimum 2 maka data 

dikatakan normal.  

b. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji suatu model apakah antara 

variabel pengganggu masing-masing variabel bebas saling mempengaruhi. 

Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dapat menggunakan metode Uji 

Durbin Watson (DW test) dimana angka-angka yang diperlukan dalam metode 

tersebut adalah dl (angka yang diperoleh dari tabel DW batas bawah), du (angka 

yang diperoleh dari tabel DW batas atas), 4 – dl, dan 4 – du. Jika nilainya 

mendekati 2 maka tidak terjadi autokorelasi, sebaliknya jika mendekati 0 atau 4 

terjadi autokorelasi (+/-) (Sujarweni, 2016). 
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c. Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya kemiripan antar 

variabel independen dalam satu model. Kemiripan antar variabel dapat 

menyebabkan korelasi. Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variable 

independent harus terbebas dari gejala multikolinearitas. Jika nilai variance 

inflation factor (VIF) diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

(Sujarweni, 2016). 

d. Uji heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi 

penyimpangan model karena gangguan varian yang berbeda antar observasi satu 

ke observasi lain (Lumoly et al., 2018). Persamaan regresi yang baik jika tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas tidak terjadi apabila: 

1. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau dekitar angka 0. 

2. Titik-titik data tidak mengumpul. 

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang 

melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. 

4. penyebaran titik data tidak berpola.  

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Analisis regresi adalah analisis yang mengukur hubungan antara variabel 

independent dan variabel dependen. Pengukuran hubungan ini melibatkan 

varibel bebas (X) dengan varibel terikat (Y), dengan rumus Y= a+bX. Pada 
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penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus 

sebagai berikut: 

Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2  + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + e 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan (PBV) 

a  = Nilai Konstanta 

𝑏1,...,4 = Nilai Koefisien Regresi 

𝑋1 = Profitabilitas (ROE) 

𝑋2 = Leverage (DER) 

𝑋3 = Ukuran Perusahaan 

𝑋4 = Modal Intelektual (MVAIC) 

e  = Eror 

 


