
 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 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). 

Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan Automotive and Allied 

Product yang terdaftar di Indonesian Stock Exchange (www.idx.co.id)  dan  

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi dimana penulis mengumpulkan data yang didapatkan dari berbagai 

sumber antara lain data yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2011, 

dari literatur, jurnal-jurnal dan sumber lain yang terkait dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

3.3.  Populasi dan Sampel  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan Automotive and 

Allied Product yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2007 – 2011. 

http://www.idx.co.id/
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Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah metoda purposive sampling, 

yaitu pemilihan anggota sampel yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu 

atau ciri-ciri tertentu yang dimiliki oleh sampel tersebut. Kriteria yang harus 

dipenuhi oleh sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sampel adalah sektor Automotive and Allied Product yang terdaftar di BEI 

yang mempublikasikan laporan keuangannya selama 5 tahun (2007-2011) dan 

tidak delisting selama periode penelitian. 

2. Perusahaan Automotive and Allied Product tidak memperoleh laba negatif 

selama periode pengamatan. Laba negatif akan menyebabkan nilai modal 

intelektual perusahaan menjadi negatif. 

 

3.4.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1. Variabel Independen 

Variabel independen dari penelitian ini adalah Intellectual Capital yang diukur 

dengan menggunakan model Pulic VAIC™ (Value Added Intellectual Coeffisient). 

Intellectual Capital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja intellectual 

capital yang diukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh capital 

employed (VACA), human capital (VAHU), dan structural capital (STVA). 

Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan dengan nama VAIC™ 

yang dikembangkan oleh Pulic (1998). Formulasi perhitungan VAIC™ adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghitung Value Added  

VA = OUT – IN 

Sumber : Pulic (1998) 
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Keterangan:  

 Output (OUT) : Total penjualan dan pendapatan lain. 

 Input (IN) : Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan). 

 Value Added (VA) : Selisih antara Output dan Input 

 

2. Menghitung nilai VACA, VAHU, STVA  

a. Value Added Capital Employed (VACA) : Rasio dari VA terhadap CE. Rasio 

ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value 

added organisasi. Nilai CE adalah sebesar nilai buku aset bersih.  

VACA = VA/CE 

Sumber : Pulic (1998) 

Keterangan:  

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

 

b. Value Added Human Capital (VAHU) : Rasio dari VA terhadap HC. Rasio ini 

menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam 

HC terhadap value added organisasi. Nilai HC adalah sebesar beban gaji 

karyawan.  

VAHU = VA/HC 

Sumber : Pulic (1998) 

Keterangan:  

 Human Capital (HC ) : Beban karyawan.  

 

c. Structural Capital Value Added (STVA) : Rasio dari 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. Nilai SC 

merupakan selisih antara nilai VA dengan nilai HC.  

STVA = SC/VA 

Sumber : Pulic (1998) 
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d. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™): Mengindikasikan kemampuan 

intelektual organisasi.  

 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU +STVA 

Sumber : Pulic (1998) 

 

3.4.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen penelitian ini adalah variabel kinerja perusahaan yang 

diproksikan oleh rasio PER dan PBV. 

 

1. Price to Earning Ratio (PER) 

Price to earning ratio (PER) merupakan salah satu indikator yang digunakan 

investor dalam menilai mahal tidaknya suatu saham. Rasio ini menggambarkan 

tingkat pengembalian investasi, yaitu berapa lama (tahun) investasinya (sebesar 

harga pasar suatu saham) dapat kembali. Secara teknis PER adalah hasil bagi 

antara harga saham dan laba bersih per saham. Harga saham di pasar merupakan 

harga yang berlaku. Sedangkan laba bersih merupakan laba bersih per saham 

proyeksi tahun berjalan (A.Manurung,2004) 

   PER=  Harga  Per Lembar Saham Biasa 

    Laba Per Lembar Saham Biasa 

 

2. Price to Book Value  (PBV) 

 

Rasio PBV merupakan perbandingan antara harga saham dengan nilai buku 

ekuitas (Aggarwal et al., 1992 dan Wirawati, 2008).  

PBV = Harga  Per Lembar Saham Biasa 

    Nilai Buku per Lembar Saham Biasa 
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Nilai buku ekuitas yang digunakan adalah nilai buku per 31 Desember (t), 

sedangkan harga saham penutupan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

harga saham penutupan pada tanggal publikasi laporan keuangan auditan di 

website BEI. Penelitian ini tidak menggunakan harga saham tanggal 31 Desember 

dikarenakan laporan keuangan auditan belum diterbitkan pada tanggal tersebut 

dan pasar belum mengetahui nilai buku ekuitas perusahaan sehingga harga pasar 

tanggal tersebut tidak mencerminkan nilai buku ekuitas perusahaan. 

 

 

3.4.3. Variabel Kontrol 

1. Modal Fisik 

Modal fisik adalah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dan 

terdapat dalam neraca sebelah debet. Modal fisik mengacu pada setiap aset 

non-manusia yang dibuat oleh manusia dan kemudian digunakan dalam 

produksi. Terdapat dua jenis modal fisik yaitu aset lancar dan aset tetap. 

Modal fisik = Aset lancar + Aset tetap 

2. Modal Finansial 

Modal finansial yaitu sumber-sumber dari mana dana diperoleh. Modal 

finansial mengacu pada dana yang diberikan oleh pemberi pinjaman 

(investor) atau dana yang disetor oleh pemilik untuk membeli peralatan 

modal riil untuk memproduksi barang / jasa.  

Modal finansial = kewajiban lancar + kewajiban tidak lancar + ekuitas 
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3.5.  Alat Analisis 

3.5.1.  Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

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

2006). Gambaran data tersebut menghasilkan informasi yang jelas sehingga data 

tersebut mudah dipahami. Dalam penelitian ini, dengan melihat gambaran dari 

data-data yang ada, maka akan diperoleh informasi yang jelas mengenai pengaruh 

intellectual capital terhadap kinerja perusahaan. 

 

3.5.2.  Partial Least Square (PLS) 

Partial Least Square (PLS)  merupakan metode analisis yang sangat baik karena 

tidak mendasarkan pada berbagai asumsi, dapat digunakan untuk memprediksi 

model dengan landasan teori yang lemah, dapat digunakan pada data yang  

mengalami “penyakit” asumsi klasik (seperti data tidak berdistribusi normal, 

masalah multikolinearitas dan masalah autokorelasi), dapat digunakan untuk 

ukuran sampel kecil dan dapat digunakan untuk konstruk formatif dan reflektif 

(Jogiyanto, 2009). 

 

PLS selain dapat digunakan sebagai konfirmasi teori juga dapat digunakan untuk 

membangun hubungan yang belum ada landasan teorinya atau untuk pengujian 

proposisi, PLS juga merupakan pendekatan yang lebih tepat untuk tujuan prediksi, 

hal ini terutama pada kondisi dimana indikator bersifat formatif, atau ketika 

penelitian ini masih tidak pasti karena variabel seharusnya termasuk pada sebuah 

model atau berhubungan diantara variabel dengan model miss-specified akan 

menghasilkan perkiraan inferior varians sesuai yang dijelaskan PLS. Missing 
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variables dan miss specification lain hanya memiliki sedikit efek estimasi yang 

dibuat oleh PLS (Tan et al., 2007; Jogiyanto, 2009).  

 

Sesuai dengan metode analisis dan model konseptual diatas, maka dapat dibuat 

model analisis jalur semua variabel laten dalam PLS. Model analisis jalur semua 

variabel laten dalam PLS terdiri dari :  

1. Outer model, yang menspesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya. Model persamaannya dapat ditulis sebagai berikut:  

Untuk variabel laten VAIC
TM

  Formatif: 

1 =   X1 X1 +  X2 X2 +  X3 X3 + 1 

Untuk variabel laten Modal Fisik Formatif: 

2 =  X4 X4 +  X5 X5 + 2 

Untuk variabel laten Modal Finansial Formatif: 

 3 =  X6 X6 +  X7 X7 +  X8 X8 + 3 

Untuk variabel laten Kinerja Perusahan Formatif:  

  = Y1 Y1 + Y2 Y2 + 4 

2. Inner model, yang menspesifikasi hubungan antar variabel laten (structural 

model). Model persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

 = 1 1 + 2 2 + 3 3 
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3.1 Diagram Jalur Partial Least Square (PLS) 

 

Keterangan:  

- X1 = VACA  

- X2 = VAHU 

- X3 = STVA  

- X1 = (lambda kecil), loading faktor indikator VACA
 

- X2 = (lambda kecil), loading faktor indikator VAHU 

- X3 = (lambda kecil), loading faktor indikator STVA 

-   = (ksi) VAIC
TM 

- X4 = Aset Lancar 

- X5 = Aset Tetap 

- X4   = (lambda kecil), loading faktor indikator aset lancar 

- X5   = (lambda kecil), loading faktor indikator aset tetap 

- = (ksi) Modal Fisik 

- X6 = Kewajiban Lancar 

- X7 = Kewajiban Tidak Lancar 

- X8 = Ekuitas 

- X6   = (lambda kecil), loading faktor indikator Kewajiban Lancar
 

- X7   = (lambda kecil), loading faktor indikator Kewajiban Tidak Lancar
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- X8   = (lambda kecil), loading faktor indikator Ekuitas 

- = (ksi) Modal Finansial 

- Y1 = PER 

- Y2 =PBV  

- Y1 = (lambda kecil), loading faktor indikator PER 

- Y2 = (lambda kecil), loading faktor indikator PBV 

-  = (eta) Kinerja Perusahaan  

- 1 = (gamma) koefisien pengaruh variabel VAIC
TM

 terhadap Kinerja Perusahaan 

- 2 = (gamma) koefisien pengaruh variabel Modal Fisik terhadap Kinerja 

Perusahaan 

- 3 = (gamma) koefisien pengaruh variabel Modal Finansial terhadap Kinerja 

Perusahaan  

- 1 = vektor varibel residual VAIC
TM

 

- 2 = vektor varibel residual Modal Fisik 

- 3 = vektor varibel residual Modal Finansial 

- 4 = vektor varibel residual Kinerja Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


