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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian ini termasuk pengujian hipotesis (hypothesis testing). Karena 

sesuai dengan tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisa pengaruh intellectual 

capital (IC) terhadap kinerja keuangan. Pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kuantitatif dan merupakan sebuah penelitian statistik deskriptif, yakni 

statistik yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau menggambarkan terhadap 

obyek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 

2013: 29).  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

     Penelitian ini meneliti pada perbankan syariah yang terdaftar di Indonesia. 

Dimana dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah 

yang mempublikasikan laporan keuangannya pada periode 2013 hingga 2016. 

Laporan keuangan diperoleh dari masing-masing website resmi dari setiap Bank 

Syariah. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

     Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik suatu kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 115). 
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Populasi dalam penelitian ini adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam 

Bank Indonesia dari tahun 2013 sampai 2016. Kemudian dipilih beberapa 

perbankan untuk dijadikan sampel. Kemudian dipilih beberapa perbankan untuk 

dijadikan sampel.  

Tabel 3.1 

Kriteria Populasi 

No Keterangan Jumlah Sampel 

1 Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum 

Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan 

Rakrat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia  

200 

2 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia 

13 

Jumlah Populasi 13 

Sumber: Data diolah, 2018. 

     Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2013: 116). Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan 

karakteristik agar tidak menyebabkan penelitian menjadi bias, tidak dipercaya dan 

kesimpulannya pun bias. Berdasarkan data yang diperoleh dari website masing-

masing bank syariah, dari total 13 Bank Umum Syariah pada tahun 2013 sampai 

2016, terpilih 10 Bank Umum Syariah. 

 

3.4 Teknik dan Pengambilan Sampel 

     Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 

2013).Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara tidak 

random atau bersifat purposive sampling. Metode purposive sampling adalah tipe 

pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan 

menggunakan pertimbangan tertentu, yang pada umumnya disesuaikan dengan 
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tujuan atau masalah penelitian” (Indriantoro dan Supomo, 2013: 131).  Kriteria-

kriteria sampel yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Kriteria Sampel 

No Keterangan Jumlah Sampel 

1 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank 

Indonesia. 

13 

2 Bank Umum Syariah yang telah beroperasi dari tahun 

2013 sampai tahun 2016. 

11 

3 Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan 

tahunannya secara berturut-turut selama periode 

tahun 2013 sampai tahun 2016 pada website 

resminya. 

10 

4 Bank Umum Syariah memiliki kelegkapan data 

sesuai dengan VAICTM dan kinerja keuangan yang 

diproksikan dengan ROA 

10 

Jumlah Sampel 10 

Sumber: Data diolah, 2018. 

     Sehingga jumlah sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada 

penelitian ini adalah 10 sampel. Berikut merupakan Bank Syariah yang menjadi 

sampel penelitian : 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 

No Bank Syariah 

1 BCA Syariah 

2 BJB Syariah 

3 BNI Syariah 
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4 BRI Syariah 

5 Bank Mega Syariah 

6 Bank Muamalat 

7 Bank Syariah Bukopin 

8 Bank Syariah Mandiri 

9 Maybank Syariah 

10 Panin Bank Syariah 

     Sumber : Data diolah, 2017. 

3.5 Data dan Jenis Data 

     Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (secondary 

data), yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui 

media perantara) atau merupakan data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 

(Indriantoro Dan Supomo, 2013: 147). Data sekunder yang digunakan berupa data 

dokumenter yang dipublikasikan, yakni laporan tahunan Bank Umum Syariah 

tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 yang telah dipublikasikan melalui website resmi 

masing-masing Bank. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan 

berbagai cara (Sugiyono, 2013: 401). Metode yang digunakan dalam teknik 
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pengambilan data pada penelitian ini adalah metode dokumentasi. Data diperoleh 

dari laporan keuangan yang dipubilkasikan oleh bank Indonesia dan Bank Umum 

Syariah. Dimana data yang diperlukan adalah sebagai berikut:  

1. Intellectual Capital: Total Pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, Total 

Beban usaha dan beban lain-lain, Beban Kepegawaian,.  

2. Return on Aset (ROA): Laba setelah pajak dan rata-rata total asset pada laporan 

laba-rugi dan neraca.  

 

3.7 Definisi Operasional Variabel 

     Definisi operasional variabel adalah kalimat penjelas tentang bagaimana operasi 

atau kegiatan yang harus dilakukan untuk memperoleh data yang dimaksud. 

Variabel sebagai segala sesuatu yang akan dijadikan objek penelitian dan faktor 

yang berperan dalam peristiwa yang kan diteliti dengan pemberian simbol dan 

ukuran (Indriantoro dan Supomo. 2013: 69). 

3.7.1 Variabel Bebas / Independen 

     Pada penelitian yang menjadi variabel independen adalah komponen dari Value 

Added Intellectual Capital (VAICTM) yang dikemukakan Pulic (1998) untuk 

mengukur nilai kinerja Intellectual Capital pada perusahaan. Metode yang 

dikemukakan ini bertujuan untuk menyajikan informasi tentang value creation 

efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud (intangible 

asset) yang dimiliki oleh perusahaan. Keunggulan metode VAICTM ini menurut 

ulum (2007) karena data yang dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai 

sumber dan jenis perusahaan. Data yang digunakan untuk menghitung rasio-rasio 

tersebut adalah data-data keuangan perusahaan yang umumnya tersedia dari laporan 
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keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada website resmi pada masing-masing 

bank. Adapun perhitungan  VAICTM adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung Value Added (VA) 

Tahap pertama dalam menghitung VAICTM yaitu dengan menghitung value 

added (VA). VA terdiri dari output dan input. Output merupakan segala 

penjualan dan pendapatan lain meliputi pendapatan usaha dan pendapatan non 

usaha. Pada prinsip Bank Syariah, pendapatan usaha diperoleh atas akad bagi 

hasil dimana dari seluruh pendapatan usaha yang diperoleh oleh Bank Syariah, 

akan dibagi menjadi hak bagi hasil pihak ketiga dan hak bagi hasil milik bank. 

Sehingga hak bagi hasil milik bank merupakan pendapatan usaha Bank 

Syariah. Dan pendapatan non usaha Bank Syariah diperoleh dari pendapatan 

kegiatan bukan inti bank seperti imbalan jasa perbankan. Sedangkan input 

diperoleh dari beban-beban seperti beban usaha dan beban non usaha selain 

beban karyawan atau kepegawaian. Rumus untung menghitung VA sebagai 

berikut: 

VA = OUTPUT – INPUT 

Dimana :  

Output  : total penjualan dan pendapatan lain  

Input  : beban-beban (beban operasional dan biaya lain-lain (selain beban 

karyawan)).  

2. Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA menunjukkan berapa banyak VA yang dapat diciptakan oleh satu unit 

capital employed (CE). CE merupakan segala aset fisik yang ada diperusahaan 

meliputi seluruh ekuitas perusahaan. Jika satu unit CE dapat menghasilkan 



42 
 

return yang lebih besar pada suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

mampu memanfaatkan CE dengan optimal. Pemanfaatan CE dengan optimal 

merupakan bagian dari intellectual capital perusahaan. Sehingga VACA 

menjadi indikator kemampuan intelektual perusahaan untuk memanfaatkan 

capital employed dengan optimal. Rumus untuk menghitung VACA sebagai 

berikut:  

VACA = VA / CE 

Dimana : 

VA : value added 

CE : Aset fisik (ekuitas) 

3. Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU menunjukkan berapa banyak value added (VA) yang diperoleh dari 

pengeluaran uang untuk human capital (HC). HC merupakan segala beban 

karyawan atau kepegawaian meliputi beban gaji, beban upah dan beban 

tunjangan karyawan. Jika satu unit human capital dapat menghasilkan 

penghasilan yang lebih besar pada suatu perusahaan maka perusahaan tersebut 

mampu memanfaatkan human capital dengan lebih baik. VAHU menjadi 

indikator kualitas sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan dan 

kemampuannya dalam menghasilkan VA. Rumus untuk menghitung VAHU 

sebagai berikut :  

VAHU = VA / HC 

Dimana : 

VA : value added 

HC : Beban karyawan atau kepegawaian. 
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4. Menghitung Structure Capital Value Added (STVA) 

Rasio ini mengukur jumlah structure capital (SC) yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan value added (VA) dan merupakan indikasi seberapa sukses SC 

dalam melakukan proses penciptaan nilai pada perusahaan. SC merupakan 

jumlah laba perusahaan diluar faktor-faktor human capital yang meliputi beban 

karyawan atau kepegawaian. STVA menjadi indikator kualitas laba yang 

dimiliki perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan VA. Rumus 

untuk menghitung STVA sebagai berikut: 

STVA = SC / VA 

Dimana : 

VA : value added 

SC : structural capital (VA - HC) 

5. Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM) 

Rasio-rasio diatas merupakan kalkulasi dari kemampuan intelektual sebuah 

perusahaan. Formulasi ini merupakan jumlah koefisien yang disebutkan 

sebelumnya. Hasilnya sebuah indikator baru dan unik yang tertuang pada value 

added intellectual coefficient (VAIC), yaitu sebagai berikut: 

VAIC = VACA + VAHU +  STVA 

 

3.7.2 Variabel Terikat / Dependen 

     Variabel terikat dalam penelitian ini adalah profitabilitas. Ukuran profitabilitas 

yang digunakan pada penelitian ini adalah return on assets (ROA) sebagai proksi 

dari profitabilitas karena mampu memberikan gambaran kemampuan perusahaan 

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di bank 
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syariah. Penelitian ini tidak menggunakan proksi return on equity (ROE) karena 

dalam perhitungan ROE merupakan komponen utama dari value added capital 

employed (salah satu komponen dari VAICTM), sehingga jika menggunakan ROE 

akan terjadi perhitungan ganda atas akun yang sama yaitu ekuitas. 

 

3.8 Analisis Data  

     Analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data terkumpul. Kegiatan 

dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel, 

mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2013: 206).  

     Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

linier berganda. Analisis data menghasilkan data deskriptif kuantitatif, yang 

mengolah data-data perhitungan intellectual capital, dan profitability pada laporan 

keuangan yang diolah dengan program Statistical Package For Social Science 

(SPSS) 22 for windows.  

 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik  

     Uji asumsi klasik merupakan persyaratan utama yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, 

uji heteroskedesitas, dan autokorelasi.  

1. Uji Normalitas  

Pengujian normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah 

model regresi, error yang dihasilkan mempunyai distribusi normal atau tidak 
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(Santoso, 2012: 230). Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi 

data normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorof-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi dari hasil uji Kolmogorof-Smirnov > 0,05, maka asumsi 

normalitas terpenuhi. Jika nilai <0,05, maka sebaliknya asumsi normalitas 

tidak terpenuhi. 

2. Uji Multikolonieritas 

Tujuan dari uji multikolinieritas ini adalah untuk menguji apakah pada sebuah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independent. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas 

(multikol) (Santoso, 2012:234).  Uji ini dilakukan dengan melihat besaran 

variance inflation factor (VIF) dan tolerance; dan besaran korelasi antara 

variabel independen. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. . 

Berdasarkan aturan VIF dan tolerance, maka apabila nilaiVIF > 5 atau nilai 

tolerance < 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas, sebaliknya 

jika nilai VIF < 5 atau nilai tolerance > 0,10 maka dinyatakan tidak terjadi 

gejala multikolinieritas. Nilai VIF dihitung dengan rumus:  

VIF = 
𝟏

𝑻𝒐𝒍𝒆𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆
 

 

3. Uji Homoskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat nilai varians antar nilai Y, 

apakah sama atau heterogen (Suharyadi dan Purwanto, 2011:231). Suatu model 
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regresi dikatakan baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan 

heteroskedastisitas dapat melihat nilai Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0,05 (5%), 

dan untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan grafik 

scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar secara acak, tersebar baik 

di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, bila kondisi ini terpenuhi maka 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan model regresi layak digunakan. 

4. Uji Autokorelasi 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi (Santoso, 2012:241). Model regresi yang 

baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi adanya 

auto-korelasi menggunakan besaran Durbin Watson dimaksudkan untuk 

menguji adanya kesalahan pengganggu periode 1 dengan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya -1. Menurut keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dilihat dari bila nilai DW terletak diantara nilai du dan 4-du 

(du<DW<4-du), maka berarti tidak ada autokorelasi (Suharyadi dan Purwanto, 

2011: 232). 

 

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

     Analisis regresi menurut Sunyoto (2011:61) bertujuan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh signifikan antara satu atau lebih variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y) baik secaa parsial maupun simultan. Analisis regresi menurut 

Ghazali (2013: 96) selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau 
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lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen. Analisis regresi berganda merupakan prosedur yang berfungsi untuk 

melihat hubungan linier antara lebih dari satu variabel yang diidentifikasikan 

sebagai variabel indeoenden atau bebas dengan satu variabel lain yang 

diidententifikasikan sebagai variabel independen atau tergantung. Analisis regresi 

berganda digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan tiga 

variabel. Persamaan umum regresi sederhana adalah sabagai berikut:  

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + 3 

Dimana:  

Y = Kinerja Keuangan 

α = Konstanta 

β = Koefisien regresi  

X1 = Value added capital employed (VACA) 

X2 = Value added human capital (VAHU) 

X3 = Strucctural capital value added  STVA  

e = Nilai residu 

 

3.9 Uji Hipotesis 

3.9.1 Koefisien Determinasi (R2) 

     Koefisien ini mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variabel dependen. Nilai koefisien ini adalah antara nol dan satu. Jika nilainya kecil, 

memiliki makna kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Jika nilainya mendekati satu, memiliki makna variabel 

independen mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 
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memprediksi variasi variabel dependen. Suatu model regresi dikatakan baik apabila 

nilai R2 mendekati satu. 

 

 

3.9.2 Uji Signifikan Parsial (Uji T) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun 

langkah untuk uji T atau uji parsial yaitu sebagai berikut:  

1. Perumusan hipotesis (Ghozali, 2006)  

a. Hipotesis nol atau H0 : bi = 0 artinya variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Hipotesis alternatif atau Ha : bi ≠ 0 artinya variabel bebas merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Merumuskan hipotesis  

Dengan melihat hasil output SPSS, kita dapat hanya melihat nilai dari 

signifikan uji t masing-masing variabel. Jika nilai signifikan < 0,05 maka dapat 

kita simpulkan bahwa menolak H 0 dan menerima H a (Ghozali, 2006: 89).  

Ho: Diterima jika p-value > 0,05  

Ha: Diterima jika p-value < 0,05 

 

3.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F) 

     Pengujian ini dilaukan unntuk mengetahui apakah semua variable bebas (secara 

simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable terikat. Adapun 

langkah untuk uji F atau uji simultan adalah (Suharyadi dan Purwanto, 2011: 225): 
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1. Perumusan hipotesis 

Ha diterima: berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara simultan. 

H0 = B1 = B2 = B3 = 0 

H0 ≠ B1 ≠ B2 ≠ B3 = 0 

2. Menentukan daerah keputusan 

Penentuan daerah keputusan dengan mencari nilai F dan taraf nyata α (0,05). 

3. Menentukan nilai F-hitung 

Menurut Suharyadi dan Purwanti (2011) untuk menentukn nilai F hitung 

dengan cara: R2 

F = 
R2 /(𝑘−1)

1−𝑅2 /(𝑛−𝑘)
 

4. Menentukan darah keputusan 

Menentukan wilayah H0 dan Ha, serta membandingkan nilai F-hitung untuk 

mengetahui apakah menerima H0 atau menerima Ha. 

5. Memutuskan hipotesis 

H0 : diterima jika Fhitung ≤ Ftabel 

Ha : diterima jika Fhitung > Ftabel 


