
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan sektor 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2009-2011. 

Perusahaan perbankan dipilih karena merupakan sektor jasa dimana layanan 

terhadap pelanggan bergantung pada kecerdasan modal manusia dan sektor 

perbankan juga sektor bisnis yang bersifat “intellectually intensive” 

(Kamath,2007).  

Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Menurut Indriantoro dan Supomo 

(2002) purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel tidak acak yang 

informasi dan kriterianya diperoleh dengan pertimbangan tertentu. Sampel 

penelitian yang dipilih didasarkan pada kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan sektor perbankan yang telah go publik dan terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2009-2011. 

2. Didasarkan pada informasi laporan keuangan perbankan yang telah diaudit 

sehingga perhitungan dapat dianggap obyektif dan dapat diverifikasi dan 

konsisten mempublikasikan selama periode penelitian 2009 sampai 2011. 

3. Perusahaan memiliki total aset dan nilai buku ekuitas yang positif selama   

periode penelitian. 
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4. Menampilkan angka angka keuangan dalam standar rupiah di  laporan 

keuangannya. 

 

5. Bank-bank yang dijadikan sampel masuk daftar empat belas bank besar 

per 31 Desember 2011 yang pengklasifikasiannya berdasarkan total aset 

karena itulah data terakhir yang bisa didapat dan nilainya diyakini 

mendekati realita pasar. 

 

3.2 Sampel Perusahaan 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam laporan 

keuangan sektor perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 

2009-2011 yang berjumlah 14 yang bisa dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Sampel  Penelitian 

 

 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 BBKP Bank Bukopin Tbk 

2 BBCA Bank Central Asia Tbk 

3 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

4 BDMN Bank Danamon Tbk 

5 BAEK Bank Ekonomi RaharjaTbk 

6 BNII Bank Internasional Indonesia Tbk 

7 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

8 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

9 MEGA Bank Mega Tbk 

10 PNBN Bank Panin Tbk 

11 BNLI Bank Permata Tbk 

12 BBRI Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk 

13 BBTN  Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

14 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
Sumber: data laporan keuangan IDX 
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3.3 Sumber Data Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 

dicatat oleh pihak lain) berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip (data\dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data publikasi laporan keuangan tahunan perusahaan (financial report) 

periode 2009-2011. Data ini diperoleh dari Situs Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id). 

2. Data publikasi laporan keuangan perusahan sampel. Data ini diperoleh dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011 yang didapat 

dari kantor IDX Bandar Lampung. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal intelektual, yang 

dimaksud modal intelektual, adalah merupakan sumber daya berupa pengetahuan 

seperti pelanggan, kompetensi karyawan dan teknologi dimana perusahaan dapat 

mengunakanya dalam proses penciptaan nilai (Ulum, 2009).  Kinerja intellectual 

capital yang diukur dengan value added yang diciptakan oleh physical capital, 

human capital dan structural capital. VAIC™ merupakan gabungan dari ketiga 

indikator value added yang dapat dinyatakan sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/
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3.4.1 Value Added Intellectual Capital (VAIC™) 

Tahap pertama yaitu menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™). 

VAIC™  mengindikasikan kemampuan intellectual capital organisasi yang dapat 

juga dianggap sebagai BPI (Business Perfomance Indikator). VAIC™ merupakan 

penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya yaitu : VACA, VAHU,dan STVA. 

 

3.4.2 Value Added (VA)  

Tahap kedua dalam menghitung VAIC™ yaitu dengan menghitung value added 

(VA). Value added adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan 

bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value 

creation). VA dihitung sebagai selisih antara output dan input. Output (OUT) 

merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual 

dipasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan karyawan 

(labour expenses) tidak termasuk dalam IN. Karena itu, aspek kunci dalam model 

Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value 

creating entity) (Ulum, 2009). 

 

Keterangan:    

Output         : total penjualan dan pendapatan lain  

Input            : beban (beban bunga dan beban operasional) dan biaya lain-lain     

mselain beban karyawan         

Value added : selisih antara output dan input 

 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

VA= OUTPUT – INPUT 
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3.4.3 Phisyal Capital (VACA- Value Added Capital Employed) 

Tahap yang ketiga yaitu dengan menghitung VACA yang merupakan 

perbandingan value added (VA) dengan capital employed (CE). VACA adalah 

indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value 

added organisasi (Ulum, 2009). 

 

Dimana : 

VACA  : Value Added Capital Employed                                                              

  VA        : Value added                                                                                                   

CE         : Capital Employed : dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih) 

 

Pemanfaatan ekuitas perusahaan (CE) merupakan bagian dari pemanfaatan 

intellectual capital perusahaan karena VACA merupakan indikator kemampuan 

intelektual perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan modal fisik secara 

lebih baik.  

3.4.4 Value Added Human Capital (VAHU) 

Tahap keempat yaitu dengan menghitung Value Added Human Capital (VAHU). 

VAHU adalah perbandingan antara value added (VA) dengan human capital 

(HC). VAHU menunjukkan berapa banyak kontribusi yang dibuat oleh setiap 

rupiah yang diinvestasikan dalam tenaga kerja untuk menghasilkan nilai lebih 

bagi perusahaan. 

 

VACA = VA : CE 
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Dimana : 

VAHU  : Value Added Human Capital   

VA        : Value Added     

HC        : Human Capital (beban karyawan terdiri dari gaji dan  tunjangan) 

VAHU merupakan indikator kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki perusahaan. 

 

 

3.4.5 Structural Capital Value Added (STVA) 

Tahap kelima yaitu menghitung STVA yang merupakan rasio SC terhadap VA. 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari 

VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai 

(Ulum, 2009).        

 

 

Dimana :                         

STVA   : Structural Capital Value Added                           

SC        : Structural Capital (VA – HC) 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™) mengindikasikan kemampuan 

intelektual organisasi. VAIC™ dapat juga dianggap sebagai BPI (Business 

Performance Indicator). 

3.5  Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. 

Variabel ini merupakan kombinasi dari penelitian Firrer dan William (2003), 

Chen et al (2005) dan Ulum (2008), yaitu sebagai berikut : 

VAHU = VA : HC                                                                                          

STVA = SC : VA  
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3.5.1 Rasio Profitabilitas 

Profitabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba (bannany,2008). Mengukur profitabilitas digunakan Return on Asset disebut 

juga rentabilitas ekonomis merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan 

(Ang,1997). Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari 

modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. 

ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk 

menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. 

(Bambang,N1997).JRumus yang digunakan untuk mengukur ROA adalah sebagai 

berikut (Bambang, 1997) : 

 

 

Keterangan : 

Laba bersih setelah pajak (earning after tax) = laba bersih setelah bunga dan 

pajak.  

Total aktiva = seluruh aktiva perusahaan yang terdapat dalam neraca. Jika hasil 

dari aktiva lebih dari atau sama dengan 10%, maka perusahaan 

tersebut efektif atau kinerja keuangan yang relative baik. (Weston 

dan Brigham, 1995). 

 

3.5.2 Rasio Produktivitas 

Produktivitas dapat diartikan sebagai ukuran efesiensi, efektivitas, dan kualitas 

dari setiap sumberdaya yang digunakan selama proses produksi berlangsung. 

Persamaan yang mengambarkan produktivitas itu sendiri adalah sebagi berikut, 

yaitu dengan membandingkan jumlah yang dihasilkan (output) dengan setiap 

sumberdaya yang digunakannya (input), atau juga sering disebut dengan rasio 

 

ROA=---------------------------------------------- X100% 
Laba Bersih Setelah Pajak 

Total Aktiva 
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produktivitas (Summanth,1985). Mengukur produktivitas menggunakan Assets 

Turnover menurut Alex Kane dan Alan J. Marcus (2004:459), dalam bukunya 

yang berjudul Essentials of Investments mengemukakan bahwa“ assets turn over 

is a financial ratio that measures the efficiency of acompany's use of its assets in 

generating sales revenue or sales income to the company” yang berarti assets 

turnover  adalah sebuah rasio keuangan yang mengukur efektifitas penggunaan 

aset atau kekayaan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau penjualan 

kepada perusahaan. Besarnya assets turnover dapat diketahui dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

Rasio ini membandingkan angka antara aset dengan penjualan dan dapat 

menggambarkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap rupiah penggunaan 

aset. Sehingga dapat bermanfaat bagi pertumbuhan perusahaan untuk memeriksa 

apakah pada kenyataannya perusahaan tumbuh dalam Proporsi pendapatan 

penjualan. Pada umumnya perusahaan yang memiliki keuntungan rendah biasanya 

memiliki rasio asset turnover  tinggi, sementara perusahaan yang keuntungannya 

tinggi memiliki asset turnover  rendah.  

3.5.3 Rasio Efesiensi Biaya 

Efisiensi biaya mencerminkan seberapa besar diperlukan pengeluaran biaya untuk 

melaksanakan kegiatan yang ditentukan (Teguh, 1999). Mengukur efisiensi biaya 

digunakan Cost  to Asset (CTA). Kinerja keuangan perusahaan sangat tergantung 

pada keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan operasionalnya. Bila kegiatan 

ATO = Penjualan : Total Aset 

http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_ratio
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset


32 
 

operasionalnya berhasil maka fungsi dan peran perusahaan tersebut dapat dicapai. 

Rumus untuk menghitung CTA yaitu: 

 

Biaya operasional : terdiri dari beban bunga dan beban lainnya, serta beban 

operasional lainnya (beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja beban 

penyisihanmpenghapusan).gSedangkan                                                                                             

Total aset : seluruh sumber daya ekonomi yang dimiliki / dikuasai perusahaan. 

dan dapat diukur oleh satuan uang , termasuk sumber daya non keuangan, yang 

diperlukan sebagai penyediaan jasa utuk mengembangkan usaha. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode 

dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan kategori dan 

klasifikasi dari berbagai sumber dan juga data dari laporan tahunan yang 

dipublikasikan oleh BEI yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.7 Alat Analisis 

3.7.1 Regresi Linear Sederhana 

                               Analisis regresi merupakan suatu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur 

ada tidaknya korelasi antar variabel dan untuk menunjukkan arah hubungan antara 

variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi mempelajari 

hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang 

menyatakan hubungan fungsional antar variabel. Variabel pertama disebut 

CTA= Biaya Operasional : Total Aset 
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variabel dependen dan variabel kedua disebut variabel independen. Hubungan 

fungsional antara variabel independen dengan variabel dependen disebut analisis 

regresi linier sederhana. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :                                                                                             

                   Model 1  : ROA  = β0+β1VAIC™+ε    

                   Model 2  : ATO   = β0+β1VAIC™+ε                                                                         

                   Model 3  : CTA   = β0+β1VAIC™+ε                                                                          

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari 

Goodnessof Fit nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi, nilai stastistik F dan nilai statistik t (Ghozali, 2006). 

3.7.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik 

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai distribusi dan 

perilaku data sampel tersebut (Ghozali, 2006).  

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Dalam analisis regresi memerlukan uji asumsi klasik agar persamaan regresi yang 

digunakan valid dan layak untuk digunakan. Uji asumsi klasik tersebut antara lain 

sebagai berikut : 

 



34 
 

3.7.3.1 Uji  Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara untuk mengetahui 

apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak yaitu dengan uji 

statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data terdistribusi normal 

apabila Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 (Ghozali, 

2006). Menurut Ghozali (2006) selain menggunakan uji statistik, salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal.  

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dan distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 

dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. 

3.7.3.2 Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2006). Untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).  
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Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi : Pengujian autokorelasi 

menggunakan Durbin Watson. Jika D- W diantara -2 sampa +2, berarti tidak ada 

ada autokolerasi. Autokolerasi diuji dengan menggunakan uji Durbin – Watsson 

(DW test). Panduan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokelarasi adalah 

sebagai berikut : Pertama jika D-W dibawah -2 berarti ada autokolerasi positif. 

Kedua jika D-W diantara -2  sampai +2 berarti tidak ada autokolerasi. Ketiga jika 

angka D-W diatas +2 berarti ada autokolerasi negative. 

Selain menggunakan uji Durbin-Watson dapat digunakan Run Test. Run Test 

sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji 

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak 

terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau 

random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 

random atau tidak sistematis Ghozali ( 2006). 

3.7.3.3 Uji Heterokedastisitas                                                                                

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung situasi 

heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai 

ukuran (kecil, sedang dan besar). Uji heterokedastisitas dilakukan dengan 

menggunakan Uji Glejser. Jika variabel independen signifikan secara statistik 



36 
 

mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. 

Apabila probabilitas sigifikansinya di atas kepercayaan 5%, dapat disimpulkan 

model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas (Ghozali, 2006). 

3.7.3.4  Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R²  yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.  

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R² pasti 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 mengeveluasi mana model regresi terbaik. Tidak 

seperti R², nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan kedalam model (Ghozali, 2006). 

3.7.3.5 Uji Hipotesis (Signifikansi Regresi Sederhana)          

Uji regresi sederhana pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Pengujian hipotesis yang diajukan dapat dilihat dari besaranya nilai 
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regresi statistik.Dasar pengambilan keputusan uji regresi dapat juga dilakukan 

dengan melihat signifikansi masing massing variable pada output hasil regresi 

menggunakan SPSS dengan significance level 0,05 (α=5%) 

a) Ha ditolak (koefesien regresi tidak signifikan ) jika nilai signifikansi lebih 

besar dari α atau nilai regresi ≥ α. 

b) Ha diterima (koefesien regresi signifikan ) jika nilai signifikansi lebih 

kecil dari α atau nilai regresi ≤ α menunjukkan secara individual variabel 

independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. (Ghozali, 

2006). 

 

 

 

 

 

 

 


