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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik di sektor jasa 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan pemilihan sektor jasa adalah 

untuk menjawab saran dari peneliti Fitriyani et al. (2015) agar menggunakan 

cakupan industri tidak hanya di sektor manufaktur. Perusahaan jasa sendiri 

merupakan perusahaan kegiatan utamanya memberikan pelayanan, kemudahan, 

dan kenyamanan kepada masyarakat untuk memperlancar aktivitas produksi 

maupun konsumsi. Beberapa ciri dari perusahaan jasa antara lain hasil atas 

pemberian jasa yang bersifat abstrak, pemberian jasa yang tidak seragam karena 

mengikuti situasi yang dialami konsumen, dan hasil atas jasa yang diberikan tidak 

dapat disimpan namun dapat dirasakan manfaatnya. Diambil dari website 

www.sahamok.com bahwa perusahaan publik yang bergerak di sektor jasa meliputi 

perusahaan jasa sektor property dan real estate, perusahaan jasa sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi, perusahaan jasa sektor keuangan, serta 

perusahaan jasa sektor perdagangan, jasa dan investasi. Periode pengamatan dalam 

penelitian ini adalah 2011-2015. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan metode non probability sampling kategori 

purposive sampling. Kriteria sampel yang ditentukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

http://www.sahamok.com/
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1. Perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang terdaftar di BEI selama tahun 

periode 2011-2015. 

2. Perusahaan yang menerbitkan annual report dan laporan keuangan dari 

tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan 

keuangannya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa 

laporan keuangan perusahaan dan annual report yang diterbitkan perusahaan jasa 

yang terdaftar di BEI. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang 

diperoleh dari situs resmi BEI (www.idx.co.id). Penelitian ini menggunakan 

dokumentasi sebagai metode pengumpulan data yang akan diolah lebih lanjut. 

 

3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kinerja 

keuangan. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan dan 

prestasi perusahaan dengan analisis yang memerlukan beberapa tolak ukur seperti 

rasio dan indeks untuk menghubungkan data keuangan antara satu dengan yang lain 

(Lesmana & Taringan, 2014). Rasio keuangan berguna untuk menunjukkan 

perbandingan dan investigasi di dalam informasi keuangan. Adanya pengukuran 

melalui rasio-rasio keuangan adalah untuk menghindari permasalahan dalam 

membandingkan perusahaan-perusahaan yang berbeda dari sisi ukuran (Natalia & 

Tarigan, 2014). 

http://www.idx.co.id/
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Variabel dependen pada penelitian ini diproksikan dengan rasio likuiditas, 

rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Selain berdasarkan pemaparan dari paragraf 

sebelumnya, rasio-rasio tersebut digunakan sekaligus untuk menjawab saran dari 

Yaparto, Frisko, & Eriandani (2013). 

3.2.1.1 Rasio Likuiditas 

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh tingkat kemampuan perusahaan 

dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo (Hery, 

2015). 

3.2.1.1.1 Current Ratio 

Current ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang 

segera jatuh tempo dengan menggunakan total aset lancar yang tersedia. Rasio ini 

menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset lancar yang dimiliki 

perusahaan dibandingkan dengan total kewajiban lancar (Hery, 2015). Berikut 

adalah rumus yang digunakan untuk menghitung current ratio: 

 

 

3.2.1.1.2 Quick Ratio 

Quick ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo 

dengan menggunakan aset sangat lancar (kas + sekuritas jangka pendek + piutang), 

CR = 
aset lancar

kewajiban lancar
 

 



33 
 

 

tidak termasuk persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya. Rasio ini 

menggambarkan seberapa besar jumlah ketersediaan aset sangat lancar (diluar 

persediaan barang dagang dan aset lancar lainnya) yang dimiliki perusahaan 

dibandingkan dengan total kewajiban lancar (Hery, 2015). Berikut adalah rumus 

yang digunakan untuk menghitung quick ratio: 

 

 

3.2.1.1.3 Cash Ratio 

Cash ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa 

besar uang kas atau setara kas yang tersedia untuk membayar utang jangka pendek. 

Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan yang sesungguhnya dalam 

melunasi kewajiban lancarnya yang akan jatuh tempo dengan menggunakan uang 

kas atau setara kas yang ada (Hery, 2015). Berikut adalah rumus yang digunakan 

untuk menghitung cash ratio: 

 

 

 

3.2.1.2 Rasio Aktivitas 

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya, termasuk untuk 

mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang 

ada. Rasio ini juga digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dari hasil pengukuran rasio dapat diambil 

Cash Ratio = 
kas dan setara kas

kewajiban lancar
 

 

QR = 
kas + sekuritas jangka pendek + piutang

kewajiban lancar
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kesimpulan apakah perusahaan telah secara efisien dan efektif dalam 

memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya (Hery, 2015). 

3.2.1.2.1 Working Capital Turnover (WCTO) 

Working capital turnover merupakan rasio mengukur aktivitas bisnis 

terhadap kelebihan aktiva lancar atas kewajiban lancar serta menunjukkan 

banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal 

kerja. Modal kerja selalu dalam keadaan berputar selama perusahaan yang 

bersangkutan dalam keadaan beroperasi. Periode perputaran modal kerja dimulai 

dari saat dimana kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja 

sampai dimana saat kembali menjadi kas. Semakin pendek periode tersebut berarti 

semakin cepat perputarannya. Berapa lama periode perputaran modal kerja adalah 

tergantung berapa lama periode perputaran dari masing-masing komponen dari 

modal kerja tersebut (Riadi, 2012). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk 

menghitung WCTO: 

 

 

3.2.1.2.2 Inventory Turnover (ITO) 

Inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

berapa kali dana yang tertanam dalam persediaan akan berputar dalam satu periode 

atau berapa lama rata-rata persediaan tersimpan di gudang hingga akhirnya terjual. 

Rasio ini menunjukkan kualitas persediaan barang dagang dan kemampuan 

manajemen dalam melakukan aktivitas penjualan. Dengan kata lain, rasio ini 

menggambarkan seberapa cepat persediaan barang dagang berhasil dijual kepada 

WCTO = 
penjualan

modal kerja bersih
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pelanggan (Hery, 2015). Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung 

ITO: 

 

 

3.2.1.2.3 Total Assets Turnover (TATO) 

Total assets turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

keefektifan total aset yang dimiliki perusahaan dalam menghasilkan penjualan atau 

untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015). Berikut adalah rumus yang 

digunakan untuk menghitung TATO: 

 

 

 

3.2.1.3 Rasio Profitabilitas 

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. 

Rasio ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam 

menjalankan operasional perusahaan. Rasio ini menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya 

yang dimiliki (Hery, 2015). 

3.2.1.3.1 Return on Assets (ROA) 

ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset 

dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

ITO = 
penjualan

rata-rata persediaan
 

 

TATO = 
penjualan

rata-rata total aset
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mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015). Berikut adalah rumus yang 

digunakan untuk menghitung ROA: 

 

 

3.2.1.3.2 Return on Equity (ROE) 

ROE merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas 

dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk 

mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah 

dana yang tertanam dalam total ekuitas (Hery, 2015). Berikut adalah rumus yang 

digunakan untuk menghitung ROE: 

 

 

3.2.1.3.3 Cash Flow Return on Assets (CFROA) 

Rasio ini diaplikasikan untuk mengetahui kas yang dihasilkan oleh 

perusahaan dengan aset yang tersedia (Pancawardani, 2009). Rumus perhitungan 

CFROA adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

ROA = 
laba bersih

total aset
 

 

ROE = 
laba bersih

total ekuitas
 

 

CFROA = 
cash flow from operations

total ekuitas
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3.2.2 Variabel Independen 

3.2.2.1 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

corporate social responsibility merupakan komitmen berkelanjutan oleh dunia 

usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan 

ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersamaan dengan 

peningkatan taraf hidup pekerjanya beserta seluruh keluarganya. Mengacu pada 

penelitian Yaparto et al. (2013), variabel ini diukur dengan menggunakan indeks 

pengungkapan sosial yang merupakan variabel dummy. Rumus perhitungan CSRDI 

(CSR Disclosure Index) adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

CSRDI = Corporate Social Responsibility Disclosure Index 

xi = Variabel dummy (1=jika item i diungkapkan; 0=jika item i tidak 

diungkapkan) 

n = Jumlah item yang ditentukan untuk perusahaan 

 

3.2.2.2 Struktur Modal 

Struktur modal merupakan komposisi atau struktur dari kewajibannya. 

Struktur modal mengacu pada cara di mana perusahaan dibiayai dengan kombinasi 

dari modal jangka panjang (saham biasa, saham preferen, obligasi, pinjaman bank, 

saham utang konversi dan sebagainya) dan kewajiban jangka pendek seperti bank 

overdraft dan perdagangan kreditur (A & B, 2013). Menurut Nugraha (2013) 

analisis struktur modal dapat dilakukan dengan berbagai ukuran. 

 

CSRDI = 
∑xi

n
 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/World_Business_Council_for_Sustainable_Development
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
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3.2.2.2.1 Debt to Assets Ratio (DAR) 

Rasio ini mengukur mengenai seberapa besar aktiva perusahaan yang 

dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar jumlah 

pinjaman yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (Nugraha, 

2013). Rumus DAR adalah sebagai berikut: 

 

 

3.2.2.2.2 Debt to Equity Ratio (DER) 

DER merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi 

utang terhadap modal. Rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari 

setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan 

petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitur (Hery, 2015). 

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung DER: 

 

 

3.2.2.2.3 Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) 

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara besarnya pinjaman jangka 

panjang dengan modal sendiri yang diberikan pihak pemilik kepada perusahaan 

(Nugraha, 2013). Rumus dari LDER adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

DAR = 
total utang

total  aset
 

 

LDER = 
total utang jangka panjang

total  ekuitas
 

 

DER = 
total utang

total  modal
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3.2.2.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan 

perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total 

aktiva perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah 

penjualan (Kurniasih & Sari, 2013). Rifan, Andi, & Widiyanti (2013) menyebutkan 

bahwa ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aset, penjualan, 

atau modal dari perusahaan tersebut. Mengacu pada referensi yang disebutkan, 

pengukuran ukuran perusahaan pada penelitian ini menggunakan rumus perkalian 

logaritma natural dengan pendapatan (LnPendapatan) dan perkalian logaritma 

dengan nilai pasar (market value) awal tahun (LogMV). 

 

3.2.3 Variabel Kontrol (Intellectual Capital) 

Penelitian ini menggunakan intellectual capital sebagai variabel kontrol 

untuk mengendalikan bahwa hubungan yang terjadi pada variabel dependen murni 

dipengaruhi variabel independen. Intellectual capital merupakan sumber daya 

perusahaan yang berbasis pengetahuan dan berupa aset tidak berwujud sehingga 

dapat dijadikan nilai tambah bagi perusahaan. Intellectual capital mampu 

digunakan perusahaan untuk menciptakan inovasi dan persaingan bisnis yang 

kompetitif (Wijayanti, 2013). Mengacu pada penelitian Wijayanti (2013), variabel 

ini diukur dengan value added intellectual coefficient (VAICTM). Pengukuran ini 

menggunakan metode tidak langsung untuk mengukur seberapa dan bagaimana 

efisiensi modal intelektual dan modal karyawan menciptakan nilai yang berdasar 
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pada hubungan tiga komponen utama, yaitu capital employed, human capital, dan 

structural capital. Tahap-tahap perhitungan VAICTM adalah sebagai berikut: 

(1) Tahap Pertama: Menghitung Value Added (VA) 

Value added adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan 

bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai. 

 

Keterangan: 

Output = Total penjualan dan pendapatan lain 

Input = Beban bunga, beban operasional, dan biaya lain-lain (selain beban 

karyawan) 

 

(2) Tahap Kedua: Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

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. 

 

 

Keterangan: 

VA = Value added 

CE = Capital Employed (dana yang tersedia atau ekuitas) 

(3) Tahap Ketiga: Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan berapa banyak kontribusi yang dibuat oleh setiap 

rupiah yang diinvestasikan dalam tenaga kerja untuk menghasilkan nilai 

lebih bagi perusahaan. 

 

 

Keterangan: 

VA = Value added 

VA = Output – Input 

VACA = 
VA

CE
 

VAHU = 
VA

HC
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HC = Human Capital (beban karyawan yang terdiri dari gaji dan 

tunjangan) 

 

(4) Tahap Keempat: Menghitung Stuctural 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. 

 

 

Keterangan: 

SC = Structural Capital (VA – HC) 

VA = Value added 

(5) Tahap Kelima: Menghitung Value Added Intellectual Capital (VAICTM) 

VAICTM mengindikasikan kemampuan intellectual capital organisasi yang 

dapat juga dianggap sebagai BPI (Business Perfomance Indicator). VAICTM 

merupakan penjumlahan dari tiga komponen sebelumnya. 

 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa Structural Equation Model 

(SEM). Model penelitian yang cukup kompleks merupakan salah satu alasan 

pemilihan penggunaan alat analisis SEM dalam penelitian ini. Analisis SEM 

memampukan peneliti untuk menguji secara simultan hubungan antara multiple 

eksogen dan endogen variabel dengan banyak indikator. Teknik yang digunakan 

pada analisis SEM dalam penelitian ini adalah PLS-SEM atau disebut juga partial 

STVA = 
SC

VA
 

VAICTM = VACA + VAHU + STVA 
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least squares path modeling dengan bantuan software PLS (Ghozali & Latan, 

2013). 

Partial Least Squares merupakan metode analisis yang powerfull karena 

meniadakan asumsi-asumsi OLS (Ordinary Least Squares) regresi, seperti data 

harus terdistribusi normal secara multivariate dan tidak adanya problem 

multikolinieritas antar variabel eksogen. PLS-SEM bertujuan untuk menguji 

hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau 

pengaruh antar konstruk tersebut. Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model, 

yaitu model pengukuran atau sering disebut outer model dan model struktural atau 

sering disebut inner model. Pada penelitian ini lebih tepat menggunakan model 

pengukuran yang menunjukkan bagaimana manifest variable atau observed 

variable merepresentasikan variabel laten untuk diukur dimana variabel laten 

adalah variabel yang tidak bisa diukur secara langsung dan memerlukan beberapa 

indikator sebagai proksi. Dalam penelitian ini, variabel laten yang dibentuk dalam 

PLS-SEM menggunakan indikator formatif atau sering disebut Mode B yang 

merupakan indicator yang besifat mendefinisikan karakteristik atau menjelaskan 

konstruk (Ghozali & Latan, 2013). 

Dalam penggunaan analisis PLS-SEM setidaknya harus melalui lima proses 

tahapan. Setiap dari proses tahapan yang dilalui memiliki pengaruh satu sama lain 

antar tahapannya. Lima proses tahapan tersebut yaitu (1) konseptualisasi model, (2) 

menentukan metode analisis algorithm, (3) menentukan metode resampling, (4) 

menggambar diagram jalur, dan (5) evaluasi model (Ghozali & Latan, 2013). 
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Tahap evaluasi model dilakukan dengan melihat nilai R-Squares, nilai effect 

size f2, nilai Q2 predictive relevance, dan nilai T-statistik. Perubahan nilai R-

Squares digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu 

terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh substantive. Nilai effect 

size f2 menginterpretasi apakah variabel laten memiliki pengaruh kecil, menengah, 

atau besar pada level struktural. Q2 predictive relevance atau sering disebut 

predictive sample reuse merupakan teknik yang dapat merepresentasikan synthesis 

dari cross-validation dan fungsi fitting dengan prediksi dari observed variable dan 

estimasi dari parameter konstruk. Selanjutnya nilai T-statistik dilihat untuk 

mengetahui pengaruh antar variabel dengan melalui prosedur resampling. Prosedur 

yang sering digunakan adalah bootstrapping yang merepresentasi nonparametrik 

untuk precision dari estimasi PLS (Ghozali & Latan, 2013). 

 

3.4 Model Penelitian 

Pengujian pengaruh corporate social responsibility, struktur modal, dan 

ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan persamaan-persamaan yang merefleksikan pengujian hipotesis. 

Formulasi hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut 

ini: 

KK = β1CSR + β2SM + β3SIZE + β4Ctrl + Z1 ........................... 3.1 

Dimana: 

KK = Kinerja Keuangan Perusahaan 

CSR = Corporate Social Responsibility 

SM = Struktur Modal 

SIZE = Ukuran Perusahaan 

Ctrl = Variabel Kontrol (Intellectual Capital) 
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β = Konstanta 

Z = Koefisien error 

 

3.5 Pengujian Hipotesis dan Kriteria Penerimaan Hipotesis Penelitian 

Penentuan kriteria terbukti atau tidaknya hipotesis dilakukan dengan 

memperhatikan nilai koefisien original sample estimate serta nilai T-statistik. 

1.  Corporate social responsibility berpengaruh posistif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

H01; β1 ≤ 0 : Corporate social responsibility tidak berpengaruh posistif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

HA1; β1 > 0 : Corporate social responsibility berpengaruh posistif 

terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Hipotesis 1 terbukti apabila pengujian pengaruh corporate social 

responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan signifikan pada nilai 

T-statistik > 1.65 dan koefisien β1 bernilai positif. 

2.  Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

H02; β2 ≥ 0 : Struktur modal tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

HA2; β2 < 0 : Struktur modal berpengaruh negatif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Hipotesis 2 terbukti apabila pengujian pengaruh struktur modal terhadap 

kinerja keuangan perusahaan signifikan pada nilai T-statistik > 1.65 dan 

koefisien β2 bernilai negatif. 
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3.  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. 

H03; β3 ≤ 0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh posistif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

HA3; β3 > 0 : Ukuran perusahaan berpengaruh posistif terhadap kinerja 

keuangan perusahaan. 

Hipotesis 3 terbukti apabila pengujian pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan signifikan pada nilai T-statistik > 

1.65 dan koefisien β3 bernilai positif.  


