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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2015. Sampel dari 

penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

telah memenuhi kriteria tertentu. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu pemilihan 

sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk dapat dijadikan 

sampel adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

b. Perusahaan perbankan yang secara lengkap berturut-turut terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia per 31 Desember 2013 sampai dengan per 31 Desember 

2015 

c. Perusahaan yang memiliki data yang lengkap yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini dari tahun 2013 sampai 2015. 

d. Perusahaan yang menyajikan laporan keuangannya dalam satuan rupiah 

 

3.2. Definisi Operasional dan Pengungkapan Variabel 

3.2.1.  Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2013), variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas yang 
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dilambangkan dengan (Y). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

pengungkapan modal intelektual. Pengungkapan modal intelektual adalah 

pengungkapan aset tak berwujud suatu perusahaan yang mencakup 

pengetahuan, hubungan dengan pelanggan atau pemasok, merek, proses, dan 

teknologi. Kerangka pengungkapan modal intelektual yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah kerangka yang dipakai oleh White dkk (2007). Terdapat 

78 items dalam kerangka model pengungkapan modal intelektual. Tiap items 

diberikan nilai indeks untuk setiap perusahaan. Dimana skor 1 diberikan 

apabila item yang sudah ditentukan diungkapkan oleh perusahaan. 

Sedangkan, skor 0 diberikan apabila item yang sudah ditentukan tidak 

diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan keuangan. 

 

Keterangan  : 

ICD index : Intellectual Capital Disclosure Index 

Di  : 1 untuk item jika terdapat dalam kerangka ICD, 0 untuk    

item yang tidak ada. 

M  : Total item dalam kerangka ICD (78 item) 

 

3.2.2.  Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

dependen yang dilambangkan dengan (X). Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah variabel kepemilikan manajerial, 

ICD index = ( 𝒅𝒊/𝐌) x 100% 
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ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, umur perusahaan, dan komisaris 

independen. 

a. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari 

manajemen yang terdiri komisaris dan direktur yang diukur 

berdasarkan presentase kepemilikan saham manajerial terhadap 

jumlah saham yang beredar. 

Kepemilikan manajerial = 
                       

                         
       

b. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan mendeskripsikan luas perusahaan dalam nilai 

total aset pada akhir tahun. Total aset digunakan dalam pengukuran 

ukuran perusahaan untuk menentukan pengaruh potensial ukuran 

perusahaan terhadap total modal intelektual. Variabel ukuran 

perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:  

Ukuran perusahaan = Ln total aset 

c. Leverage 

Leverage menunjukan proporsi hutang yang dipakai untuk 

membiayai investasi perusahaan. Semakin tinggi nilai leverage, 

semakin tinggi juga ketergantungan perusahaan akan hutang sehingga 

meningkatkan risiko yang akan dihadapi dan investor akan meminta 

untuk laba dalam tingkat yang tinggi. Dalam penelitian ini, leverage 

diukur dengan menggunakan persamaan rasio tersebut : 
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Leverage = 
               

           
 

 

d. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur melalui 

rasio return on assets. ROA adalah salah satu rasio profitabilitas yang 

dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan dana yang 

diinvestasikan dalam aset yang digunakan untuk operasional 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini memiliki persamaan 

sebagai berikut : 

ROA = 
          

            
        

e. Umur perusahaan 

Umur perusahaan menggambarkan seberapa lama perusahaan 

dapat mempertahankan eksistensinya dalam dunia bisnis. Umur 

perusahaan dihitung dari tanggal perusahaan didirikan  sampai dengan 

31 Desember 2015 (Nugroho, 2012).  

Age = Tahun Akhir Laporan Keuangan yang Terdaftar di BEI - 

Tahun Perusahaan Didirikan  

f. Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan direksi, pemegang saham pengendali, serta 

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya. Komisaris 
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independen diukur dari jumlah komisaris independen dibagi dengan 

total jumlah dewan komisaris yang ada di perusahaan. 

Komisaris Independen = 
                           

                            
        

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1 Analisis Statistik Deskriptif  

Analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran atau deskripsi 

dari suatu data. Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif hanya 

menggunakan pengukuran nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai 

maksimum dan minimum. 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah didalam model regresi 

variabel bebas dan variabel terikat keduanya mempunyai distribusi normal 

ataukah tidak. Untuk menguji apakah data berdistribusi normal maka 

digunakan pengujian One Sample Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov 

Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah 

data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-score dan diasumsikan 

normal. Jadi uji Kolgomorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal baku. Seperti uji beda biasa, jika nilai 

signifikansi di bawah 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan, dan 

jika nilai signifikansi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan.  
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Penerapan pada uji Kolgomorov Smirnov adalah bahwa jika 

signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 

yang signifikan dengan data normal baku, berarti data tersebut tidak 

berditribusi normal. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji 

apakah ditemukannya korelasi antar variabel bebas (variabel independen) di 

dalam model regresi. Model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi 

multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas 

adalah sebagai berikut : 

 Nilai R
2
 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris 

sangat tinggi. 

 Jika antara variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi (di atas 0,90) 

maka hal ini mengindikasikan terjadinya multikolinieritas. 

 Multikolinieritas dapat dilihat juga dari VIF, jika VIF < 10 maka 

tingkat multikolonieritas dapat ditoleransi. 

 Nilai Eigenvalue sejumlah satu atau lebih yang mendekati nol 

memberikan petunjuk adanya multikolinieritas. 

3. Uji Heterokesdastisitas 

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak 

sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. 
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Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas maka dapat 

menggunakan grafik scatterplots, yang mana nilai sig > alpha 0,05 maka 

regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi menguji tentang ada tidaknya korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan 

regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menujukkan adanya masalah 

autokorelasi. Permasalahan autokorelasi bisa terjadi pada data time series. 

Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas autokorelasi. 

Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson 

(uji DW) Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dengan 

kriteria: 

1. Nilai D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Nilai D-W antara -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada 

autokorelasi. 

3. Nilai D-W berada di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Untuk pengujian hipotesis ini digunakan model regresi linier 

berganda, yaitu untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel independen 

terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian ini variabel dependennya 

adalah pengungkapan modal intelektual, sedangkan variabel independennya 

adalah kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, 
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umur perusahaan, dan komisaris independen . Dari variabel-variabel tersebut 

terbentuklah persamaan regresi linier berganda sebagai berikut : 

ICD=                                       

       

Keterangan : 

ICD  = Intellectual Capital Disclosure 

α  = Konstanta 

β1-β6  = Koefesien Regresi 

KM  = Kepemilikan Manajerial 

SIZE  = Ukuran Perusahaan 

LEV  = Leverage 

PROF  = Profitabilitas 

AGE  = Umur Perusahaan 

KI  = Komisaris Independen 

e  = Error 

 

3.3.4 Formulasi Hipotesis 

H01 : β1 ≤ 0 ; Struktur kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif 

terhadap intellectual capital disclosure 

 Ha1 : β1 > 0 ; Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure 

H02 : β2 ≤ 0 ; Ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure 
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Ha2 : β2 > 0 ; Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital disclosure 

H03 : β3 ≤ 0 ; Leverage tidak berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital disclosure 

Ha3 : β3 > 0  ; Leverage berpengaruh positif terhadap intellectual capital 

disclosure 

H04 : β4 ≤ 0 ; Profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital disclosure 

Ha4 : β4 > 0 ; Profitabilitas berpengaruh positif terhadap intellectual capital 

disclosure 

H05 : β5 ≤ 0 ; Umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure 

Ha5 : β5 > 0 ; Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap intellectual 

capital disclosure 

H06 : β6 ≤ 0 ; Komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure 

Ha6 : β6 > 0 ; Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap 

intellectual capital disclosure 

 

3.3.5 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Uji Parsial (Uji 

t). Uji Parsial (Uji t) pada umumnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. 
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Sehingga untuk penerimaan hipotesis di perlukan kriteria yaitu jika nilai 

signifikansi < α atau nilai signifikansi < 0,05 dan koefisien regresi sesuai 

dengan yang dihipotesiskan berarti variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen sedangkan jika nilai signifikansi > 0,05 

berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


