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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan

pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka-

angka) yang diolah dengan metoda statistik.

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam  penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di

Bursa Efek  Indonesia (BEI) dari tahun 2011 sampai tahun 2015. Penentuan sampel

menggunakan metode purposive sampling.  Purposive Sampling adalah penentuan

sampel dari populasi yang ada berdasarkan  kriteria yang dikehendaki oleh peneliti.

Kriteria perusahaan yang dijadikan sampel  dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan makanan dan minuman yang secara konsisten terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2012 hingga 2015.

2. Perusahaan yang menerbitkan annual report secara konsisten selama

rentang tahun 2012-2015.

Dengan melihat kriteria diatas, maka jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sebanyak 12 sampel perusahaan.
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Tabel 3.1
Pemilihan Sampel

NO. KRITERIA JUMLAH
1. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman

yang terdaftar di BEI hingga tahun 2015
14

2. Dikurangi perusahaan yang tidak menerbitkan annual
report secara konsisten selama rentang tahun penelitian

(2)

Jumlah perusahaan yang memenuhi syarat sebagai sampel 12
Tahun Pengamatan 5
Jumlah Unit Analisis 60

Sumber : www.idx.co.id (data diolah 27/08/2016)

Berdasarkan data yang di rilis Bursa Efek Indonesia terdapat 14 perusahaan

makanan dan minuman hingga tahun 2015, yaitu:

1. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk

2. PT Tri Banyan Tirta Tbk

3. PT Wilmar Cahaya Indonsia Tbk

4. PT Delta Djakarta Tbk

5. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

6. PT Indofood Sukses Makmur Tbk

7. PT Multi Bintang Indonsia Tbk

8. PT Mayora Indah Tbk

9. PT Prashida Aneka Niaga Tbk

10. PT Nippon Indonesia Corpindo Tbk

11. PT Sekar Bumi Tbk

12. PT Sekar Laut Tbk

13. PT Siantar Top Tbk

14. PT Ultrajaya Milk Indurtry & Trading Company Tbk

Dari 14 perusahaan tersebut hanya 12 perusahaan yang dapat dijadikan sampel.

Hal ini Karena PT Tri Banyan Tirta Tbk dan PT Sekar Bumi Tbk baru listing di BEI

tahun 2012, sehingga tidak memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sampel.
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Tabel 3.2

Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel dalam Penelitian

No. Kode Nama Emiten

1 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk.
2 CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
3 DLTA PT Delta Djakarta Tbk.
4 ICBP PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
5 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk.
6 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk.
7 MYOR PT Mayora Indah Tbk.
8 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk.
9 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.
10 SKLT PT Sekar Laut Tbk.
11 STTP PT Siantar Top Tbk.
12 ULTJ PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk.

Sumber : www.idx.co.id

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel

dependen dan independen.

a) Variabel independen

Variabel independen yaitu variabel yang menjadi sebab terjadinya atau

terpengaruhinya variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel independen

yang digunakan adalah intellectual capital yang diukur dengan VAIC,

dengan ketiga komponennya yang diukur berdasarkan value added yang

diciptakan oleh ketiga komponennya yaitu value added of capital employee

(VACA), value added of human capital (VAHU) dan structural capital value

added (STVA).

Dalam penelitian ini Intellectual Capital adalah kinerja IC yang diukur

berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital (VACA),
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human capital (VAHU), danstructural capital (STVA).  Kombinasi dari

ketiga komponen tersebut disebut VAIC (value added intellectual coefficient)

yang dikembangkan oleh Pulic (1998, 1999, 2000).

Tahapan perhitungan VAIC adalah sebagai berikut :

(1) Menghitung value added (VA)

VA = OUTPUT - INPUT

Dimana :

Output : Total penjualan dan pendapatan lain

Input : Beban dan biaya-biaya (kecuali gaji dan tunjangan

karyawan)

Value added : Selisih antara output dan input

(2) Menghitung Value Added Capital Employed (VACE)

VACE adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh suatu unit dari

physical capital. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap

unit dari CE terhadap value added organisasi.

VACE = VA/CE

Dimana :

VACE : Value Added Capital Employed : rasio dari VA

terhadap CE

VA : Value Added

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

Dalam penelitian ini CE di hitung dengan menggunakan laba bersih
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(3) Menghitung Value Added Human Capital (VAHU)

VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan

dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Rasio ini menunjukkan

kontribusi yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC

terhadap value added organisasi.

VAHU = VA/HC

Dimana :

VAHU : Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap

CE.

VA : Value added

HC :Human Capital : Beban karyawan.

Beban karyawan dalam penelitian ini menggunakan jumlah beban

gaji dan karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

(4) Menghitung Structural Capital Value Added (STVA)

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan

1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam

penciptaan nilai.

STVA = SC/VA

Dimana :

STVA : Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA

SC : Structural Capital : VA - HC

VA : Value Added
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(5) Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC)

VAIC mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang

dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Performance Indikator). VAIC

merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya, yaitu : VACA,

VAHU, STVA.

VAIC = VACA + VAHU + STVA

b) Variabel Dependen

Variabel dependen, yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh

variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian

ini adalah kinerja keuangan dan nilai perusahaan.

1) Kinerja keuangan

Kinerja keuangan diukur dengan Return on assets (ROA). Adapun

pengertian Return On Asset (ROA) menurut Mamduh, M Hanafi dan

Abdul Halim (2004:60) adalah: “Rasio yang mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset

(kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-

biaya untuk mendanai asset tersebut.” ROA merefleksikan keuntungan

bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan total asset. (Chen et.

al., 2005). ROA merupakan alat yang sering digunakan dalam mengukur

kinerja keuangan organisasi. Rasio ini mencerminkan kemampuan

manajemen dalam mengelola seluruh sumber daya (total aktiva) untuk

menghasilkan laba.
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Tingkat profitabilitas merupakan informasi tingkat keuntungan

yang dicapai atau informasi mengenai efektifitas operasional

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini akan menarik pendatang baru untuk

masuk dalam perusahaan. Jika rasio ini mengalami penurunan maka

akan mempengaruhi perusahaan dalam mencari laba. Karena rasio ini

menurun di pengaruhi oleh dua indikator yaitu utang dan beban yang

ditanggung oleh perusahaan lebih besar dari pada pendapatan yang di

peroleh oleh perusahaan. Jadi penurunan rasio ini sangat berpengaruh

pada laba yang di peroleh perusahaan. Dalam penelitian ini yang dipakai

hanya yang terkait dengan investasi yaitu ReturnOn Asset (ROA). Return

On Asset merupakan rasio antara saldo laba bersih setelah pajak dengan

jumlah asset perusahaan secara keseluruhan.

ROA = Laba Bersih
Total asset

2) Nilai Perusahaan

Pada penelitian ini Nilai Perusahaan akan diukur dengan

menggunakan rasio Price to Book Value (PBV)  yang  digunakan untuk

mengukur kinerja harga pasar saham terhadap  nilai bukunya. Price to

book value dipilih sebagai ukuran kinerja karena menggambarkan

besarnya premi yang diberikan pasar atas modal intelektual yang

dimiliki perusahaan. Selain itu, rasio PBV merupakan alat yang lebih

baik dibandingkan dengan rasio P/E dalam mengevaluasi nilai relatif

saham karena laba lebih banyak dipengaruhi oleh prosedur akuntansi

dibandingkan dengan nilai buku (Aggarwal et al., 1996).
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PBV = Harga Pasar Saham (Current Price)
Harga Buku Saham (Book Value)

3.4 Jenis dan Sumber Data

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

sekunder  adalah  data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui

media perantara  (diperoleh dan  dicatat oleh pihak lain). Data sekunder  dalam

penelitian ini diperoleh  dari laporan tahunan  (annual report) perusahaan makanan

dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)tahun 2011-2015.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan  metode  dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara

mengumpulkan data dari berbagai literatur dan juga data dari laporan tahunan yang

dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi

linier  berganda.  Analisis regresi berganda  (Multiple Regression Analysis)

bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas/independen  memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap variabel terikat/dependen. Sebelum melakukan uji linier

berganda, disyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik untuk mendapatkan hasil

yang terbaik (Ghozali, 2005). Tujuan melakukan asumsi klasik ini dimaksudkan

agar variabel bebas sebagai estimator atas variabel terikat tidak bias.

3.6.1 Statistik Deskriptif
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Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi atas

variabel-variabel penelitian secara statistik. Statistik deskriptif yang digunakan

dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan

standar deviasi.

3.6.2 Pengujian Asumsi Klasik

Sehubungan dengan penggunaan data sekunder dalam penelitian ini, maka

untuk mendapatkan ketepatan model yang akan dianalisis perlu dilakukan

pengujian atas beberapa persyaratan asumsi klasik yang mendasari model regresi.

Tahapan analisis awal untuk menguji  model yang digunakan dalam penelitian ini

meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi  normal. Menurut

Ghozali (2006), ada dua cara untuk mengetahui apakah residual terdistribusi

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji

normalitas dilakukan dengan analisis grafik yaitu dengan melihat grafik

histogram dan  normal  probability plot  serta uji statistik non parametrik

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dalam penelitian ini dipilih uji statistik

Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan melihat tingkat sigifikansnya.

Pendeteksian normalitas data apakah terdistribusi normal atau tidak denga

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S). Residual dinyatakan

terdistribusi normal jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov >0,05.

b. Uji Multikolinieritas
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Menurut Ghozali (2006), uji multikolinearitas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel

bebas. Untuk  menguji multikolinearitas dengan cara melihat nilai Variance

Inflation Factor (VIF) masing-masing variabel independen.

1) Jika nilai tolerance  > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka dapat disimpulkan

data bebas dari gejala multikolinearitas.

2) Jika nilai  tolerance  < 0,10 dan nilai VIF >10 maka dapat disimpulkan

terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2006) mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menganalisis

terjadinya masalah heteroskedastisitas, dilakukan dengan menggunakan uji

Glejser dengan kriteria berikut:

a. Jika nilai signifikansi pengaruh variabel independen terhadap nilai

absolut dari nilai residual yang dikuadratkan > 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terdapat masalaah

heteroskedastisitas.

b. Jika nilai signifikansi pengaruh variabel independen terhadap nilai

absolut dari nilai residual yang dikuadratkan < 0,05 maka dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi terdapat masalah

heteroskedastisitas.

3.6.3 Uji Hipotesis
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Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan

memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter

populasi.

a. Analisis Regresi

Model regresi linier digunakan untuk mengetahui apakah terdapat

pengaruh yang signifikan dari satu variabel terikat (dependen) dan lebih dari

satu variabel bebas (independen). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi sederhana. Dengan persamaan regresi sebagai berikut :

Y1 = β0+ β1X1+ ε .......................................................  model (1)

Y2 = β0+ β5X1+ ε ........................................................ model (2)

Keterangan :

Y1 = Kinerja Keuangan (ROA)

β0 = Konstanta

β1 = Koefisien Variabel Bebas

X1 = Intellectual Capital (VAICTM)

Y2 = Nilai Perusahaan (PBV)

ε  = Standar Error

b. Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2006). Lebih lanjut Ghozali (2006) menjelaskan bahwa nilai koefisien
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determinasi adalah antara nol dan sampai  dengan satu. Nilai adjusted R2 yang

mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel

dependen.

c. Uji Parsial (T-Test)

Menurut Ghozali (2006), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen. Ha ditolak dan Ho diterima jika diperoleh

nilai  p value  > 0,05 dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh secara

parsial  variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya . Ha

diterima dan Ho ditolak jika diperoleh nilai  p value  < 0,05 dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel

dependen.


