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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini disusun merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu. 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang akan diuraikan, serta 

persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian sekarang: 

1. Ulfah Sayyidah dan Muhammad Saifi (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh 

intellectual capital terhdap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel 

moderasi. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan 

sebagai variabel dependen, intellectual capital sebagai variabel independen dan 

profitabilitas sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan adalah dua belas 

perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-

2015 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode moderating regression analysis (MRA), metode regresi linear berganda 

dan statistik deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulffah Sayidah dan 

Muhammad Saifi (2017) adalah intellectual capital berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh signifikan dalam 

memoderator hubungan antara intellectual capital dan nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

12 
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a. Kesamaannya yaitu menggunakan pengujian hipotesis pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi. 

b. Kesamaan teknik analisis yaitu menggunakan metode statistik deskriptif. 

c. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh 

perusahaan sub sektor property dan real estate di BEI, sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor pertambangan di 

BEI. 

b. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2013-

2015 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017. 

c. Penelitian terdahulu menggunakan Tobin’s Q sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan PBV. 

 

2. Yunita Kusufiyah et al (2017) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efek intellectual 

capital terhadap harga saham dengan kinerja keuangan sebagai  variabel 

moderating. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah harga saham 

sebagai variabel dependen, intellectual capital sebagai variabel independen dan 

kinerja keuangan (ROA) sebagai variabel moderasi. Sampel yang digunakan 



14 
 

adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 5 tahun 2011-

2015 dan perusahaan tidak delisting (keluar) dari Bursa Efek Indonesia berturut-

turut selama 5 tahun yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda dan path analysis untuk meguji variabel moderasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al (2017) menunjukkan bahwa 1) 

Return On Asset (ROA) mempengaruhi hubungan Intellectual capital dan harga 

saham; 2) Return on Assets (ROA) tidak mampu memoderasi hubungan 

Intellectual capital dan harga saham. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaannya yaitu sama-sama melakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan variabel moderasi. 

b. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

perusahaan tidak delisting (keluar) dari Bursa Efek Indonesia sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di BEI. 

b. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2011-

2015 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 
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3. William Sucuahi dan Jay Mark Cambarihan (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai perusahaan dari perusahaan yang terdiversifikasi di Filipina 

menggunakan model Tobin’s Q. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 

adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, profitabilitas sebagai variabel 

independen. Sampel yang digunakan adalah 86 perusahaan yang melaporkan 

laporan keuangan tahunan pada tahun 2014 di Philippine Stock Exchange (PSE). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

frequency, mean dan metode regresi linear berganda. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sucuahi dan Cambarihan (2016) menunjukkan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis pengaruh 

profitabilitas terhadap nilai perusahaan  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan Tobin’s Q sebagai tehnik pengukuran 

nilai perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan PBV. 

b. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh 

perusahaan yang melaporkan laporan keuangan tahun 2014 di Phillipines 
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Stock Exchanges (PSE), sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI. 

c. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu hanya pada 

tahun 2014 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 

 

4. Lita Salempang et al (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh return on 

equity, debt to equity dan pertumbuhan penjualan terhadap nilai perusahaan pada 

sektor real estate dan property yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. Pada 

penelitian ini variabel yang digunakan adalah return on equity, debt to equity dan 

pertumbuhan penjualan untuk variabel independen dan nilai perusahaan untuk 

variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah 30 perusahaan sektor real 

estate dan property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2014 

dengan pertimbangan kriteria yang telah ditentukan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lita 

Salempang et al (2016) adalah secara simultan ROA, DER dan pertumbuhan 

Penjualan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Struktur modal yang 

diukur dengan DER secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan profitabilitas yang diukur dengan ROA serta pertubuhan 

penjualan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu 

yang terletak pada: 
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a. Kesamaan pengujian hipotesis atas penelitian terdahulu dan penelitian 

sekarang adalah  pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan.  

b. Kesamaan tehnik analisis oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah 

menggunakan teknik analis regresi linear berganda.  

Terdapat beberapa perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti 

terdahulu terletak pada: 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan real estate dan 

property yang terdaftar di BEI sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

b. Periode yang diambil pada penelitian terdahulu adalah 2013-2014, sedangkan 

penelitiaan sekarang menggunakan periode 2013-2017. 

 

5. Nanik Lestari dan Rosi C. Sapitri (2016) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis adanya pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen,intellectual capital 

sebagai variabel independen dan size, leverage, growth sebagai variabel kontrol. 

Sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2010-2013 dengan total sampel sebanyak 252 perusahaan yang memenuhi 

kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nanik Lestari dan Rosi C. Sapitri (2016) menunjukkan bahwa:  
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1) intellectual capital tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan;  

2) size, leverage dan growth (variabel kontrol) tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaannya yaitu sama-sama menggunakan pengujian hipotesis pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan  

b. Kesamaan teknik analisis yaitu sama-sama menggunakan statistik deskriptif  

c. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan variabel kontrol (size, leverage, growth) 

sedangkan penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kontrol  

b. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh 

perusahaan sektor manufaktur di BEI, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan pertambangan di BEI. 

c. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2010-

2013 sedangkan pada penelitian sekarang pengambilan sampel dipilih pada 

periode yaitu  2013-2017 

d. Penelitian terdahulu menggunakan Tobin’s Q sebagai pengukuran nilai 

perusahaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan PBV sebagai 

tehnik pengukuran nilai perusahaan. 
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6. Indri Kurniasari (2015) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

intellectual capital dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan LQ45 di Bursa 

Efek Indonesia. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah intellectual 

capital dan profitabilitas sebagai variabel independen dan nilai perusahaan 

sebagai variabel dependen.  

Sampel yang digunakan adalah 17 perusahaan dengan kriteria tertentu. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda, analisis koefisien determinasi, analisis korelasi, uji statistik. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Indri (2015) menunjukkan bahwa intellectual 

capital berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat beberapa persamaan antara penelitian yang dilakukan 

sekarang dan penelitian terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaan dalam pengujian hipotesis, yaitu sama-sama menguji hipotesis 

intellectual capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

b. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999) dan PBV 

sebagai pengukuran nilai perusahaan. 

c. Kesamaan penelitian dahulu dan penelitian sekarang adalah data yang 

digunakan adalah data sekunder dan diperoleh dari website Bursa Efek 

Indonesia (www.idx.co.id) 

 

http://www.idx.co.id/
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Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2011-

2013 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 

b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan LQ45 yang listing di 

bursa efek indonesia sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan sektor pertambanganyang terdaftar di BEI. 

 

7. Irina Berzkalne dan Elvira Zelgave (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat penyelidikan empiris 

tentang pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan . Pada penelitian 

ini variabel yang digunakan adalah intellectual capitalsebagai variabel 

independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Sampel yang 

digunakan adalah 64 perusahaan yang terdaftar di Baltic Stock Exchanges periode 

2005-2011.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode monografi, statistik deskriptif dan analisis korelasi. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Matinfard dan Khavari (2015) menunjukkan bahwa intellectual 

capital berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  
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b. Sama dalam melakukan pengujian hipotesis intellectual capital 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di 

Baltic Stock Exchange (BSE) sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

b. Peneliti terdahulu menggunakan Tobin’s Q sebagai pengukuran nilai 

perusahaan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan PBV sebagai 

pengukuran nilai perusahaan. 

c. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2005-

2011 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 

 

8. Mohsen Iranmahd et al (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah. Pada penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, intellectual capital 

sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang 

terdaftar di Tehran Stock Exchange selama delapan tahun periode, dengan total 

sampel sebanyak 84 perusahaan yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pearson Correlation, univariate and multivariate regressions, dan Z Wang test. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Iranmahd et al (2014) menunjukkan bahwa 
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1) intellectual capital berpengaruh negatif terhadap biaya rata-rata modal 

tertimbang; 2) intellectual capital  tidak berpengaruh terhaap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu salah satunya sama-sama menggunakan pengujian 

hipotesis pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan  

b. Metode pengukuran intellectual capital dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Sampel yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perusahaan yang 

terdaftar di Tehran Stock Exchange selama delapan tahun periode, 

sedangkan penelitian sekarang adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

b. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah 

Pearson Correlation, univariate and multivariate regressions, dan Z Wang 

test, sedangkan penelitian sekarang tidak. 

 

9. Aprilina Suhermin (2014) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh intellectual 

capital terhadap harga saham dan nilai perusahaan dengan melaukan moderasi 

terhadap variabel size dan leverage. Pada penelitian ini variabel yang digunakan 
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adalah nilai perusahaan sebagai variabel dependen, intellectual capital sebagai 

variabel independen dan size, leverage sebagai variabel moderasi . Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 

yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Aprilina (2014) menunjukkan bahwa 1) intellectual capitaldapat 

berpengaruh positif terhadap harga saham; 2) size dan leverage bukan variabel 

moderasi pada hubugan antar modal intelektual dan haga saham; 3) modal 

intelektual tidak berpengaruh pada nilai perusahaan; 4) size dan leveragebukan 

variabel moderasi dalam hubungan dengan nilai modal intelektual perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan pengujian hipotesis pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan  

b. Kesamaan teknik analisis oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

adalah menggunakan metode regresi linear berganda dan statistik deskriptif 

dalam menguji hipotesis intellectual capital terhadap nilai perusahaan 

c. Metode pengukuran intellectual capital dalam baik dalam penelitian 

terdahulu maupun penelitian sekarang sama-sama menggunakan pendekatan 

VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1999)  

 



24 
 

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan size dan leverage sebagai variabel 

moderasi sedangkan penelitian sekarang menggunakan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi 

b. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI. 

c. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2008-

2012 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 

d. Peneliti terdahulu terdahulu tidak hanya menguji hipotesis intellectual 

capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan tetapi juga menguji hipotesis, 

yaitu: 1) intellectual capital berpengaruh terhadap harga saham dengan size 

dan leverage sebagi variabel moderasi; 2) intellectual capital berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan dengan size dan leverage sebagai variabel 

moderasi. 

 

10. I Kt Galih Juwendaet al  (2013) 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan 

peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 terhadap nilai perusahaan perbankan. 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen. Sampel yang digunakan adalah perusahaan perbankan yang 
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terdaftar di BEI tahun 2011-2012 dengan total sampel sebanyak 16 perusahaan 

yang memenuhi kriteria pengambilan sampel. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode regresi linear berganda dan statistik deskriptif. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Juwenda, Cahyaningtyas dan Husnaini (2013) menunjukkan 

bahwa 1) profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan; 2) risiko kredit, 

risiko pasar risiko likuiditas, corporate governance dan kecukupan modal tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Terdapat persamaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu yang terletak pada : 

a. Kesamaan pengujian juga dapat dilihat antara peneliti terdahulu dengan 

peneliti sekarang yaitu menggunakan variabel dependen nilai perusahaan  

b. Kesamaan teknik analisis oleh peneliti terdahulu dan peneliti sekarang 

adalah menggunakan metode regresi linear berganda . 

c. Kesamaan tehnik pengukuran nilai perusahaan penelitian terdahulu dan 

penelitian sekarang yaitu menggunakan PBV  

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dan peneliti terdahulu 

yang terletak pada : 

a. Penelitian terdahulu menggunakan profitabilitas, risiko kredit, risiko pasar 

risiko likuiditas, corporate governance dan kecukupan modal sebagai 

variabel independen, sedangkan peneltian sekarang menggunakan 

intellectual capital sebagai variabel independen. 
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b. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian terdahulu adalah seluruh 

perusahaan sektor perbankan di BEI, sedangkan penelitian sekarang 

menggunakan perusahaan pertambangan di BEI. 

c. Periode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu yaitu tahun 2011-

2012 sedangkan penelitian sekarang yaitu 2013-2017 

 

1.2 Landasan Teori 

Berikut merupakan teori-teori yang mendukung penelitian pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai 

variabel moderasi pada perusahaan pertambangan. 

1.2.1 Resource Based Theory 

Teori berbasis sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan 

Resource Based Theory (RBT) merupakan teori yang dikembangkan untuk 

menganalisis keunggulan bersaing suatu perusahaan yang dipercaya akan tercapai 

jika perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul (Aprilina, 2014). 

Pertama kali resource based theory dikemukakan oleh Penrose (1959), yang 

menyatakan bahwa sumber daya perusahaan adalah heterogen, tidak homogen, 

jasa produktif yang tersedia berasal dari sumber daya perusahaan yang 

memberikan karakter unik bagi masing-masing perusahaan. Menurut Pearce dan 

Robinson (2013: 171) menyatakan bahwa sumber daya yang dimiliki perusahaan 

terdiri dari tiga jenis yaitu : 
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a. Aset Tidak Berwujud 

Merupakan sumberdaya seperti merek, reputasi perusahaan, moral 

organisasi, pemahaman teknik, paten, dan merek dagang serta akumulasi 

pengalaman dalam satu organisasi. 

b. Aset Berwujud 

Merupakan sumberdaya yang paling sering ditemukan dan paling mudah 

diidentifikasikan didalam laporan keungan suatu perusahaan. Aset ini 

mencakup fasilitas produksi, bahan baku sumberdaya keungan, real estate 

dan komputer. Aset berwujud merupakan sarana fisik dan keuangan yang 

digunakan suatu perusahaan untuk menyediakan nilai bagi pelanggan. 

c. Kapabilitas Organisasi 

Merupakan Keterampilan (kemampuan dan cara-cara untuk 

menggabungkan aset, manusia dan proses) yang digunakan oleh 

perusahaan untuk mengubah input menjadi output . 

Tujuan utama perekonomian yang berbasis pengetahuan adalah 

menciptakan nilai tambah (Pulic, 1998). Dibutuhkan ukuran yang tepat mengenai 

modal fisik yang berupa dana-dana keuangan dan potensi intelektual yang 

dipresentasikan oleh karyawan dengan segala potensi dan kemampuan yang 

melekat pada mereka untuk mencipatakan nilai tambah. 

Resource-based Theory (RBT) telah menjabarkan bagaimana suatu 

perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan aset-aset seperti sumber dayanya 

dengan baik sehingga dapat mencapai keuanggulan kompetitif. Keunggulan 

kompetitif perusahaan dapat tercapai jika perusahaan memiliki sumber daya yang 

unggul sehingga perusahaan mampu menjalankan segala strategi bisnis (Aprilina, 

2014). Sumber daya perusahaan akan menjadi keunggulan kompetitif jika 

digunakan untuk mampu mengatasi ancaman dalam lingkungan perusahaan dan  

menangkap peluang di pasaran. Suatu perusahaan dikatakan memiliki sumber 

daya unik yang tidak mudah ditiru dan tidak dimiliki oleh perusahaan pesaing  

jika sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan sumber daya yang 

bermanfaat dalam memberikan keunggulan kompetitif. Berdasarkan pendekatan 
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Resource Based Theory dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dapat menciptakan nilai yang dapat membuat kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik (Aprilina, 2014). 

 

1.2.2 Stakeholder Theory 

Teori stakeholder menyatakan bahwa kegiatan operasi perusahaan 

bukan hanya untuk kepentingan sendiri, melainkan harus memberi manfaat 

kepada seluruh stakeholder-nya (pemegang saham, supplier, kreditor, konsumen, 

masyarakat dan pihak lain) (Ghozali dan Chariri, 2007: 409). Posisi paling utama 

dalam teori stakeholder adalah posisi para stakeholder, dibandingkan dengan 

posisi shareholder . Gray (1997) dalam Nanik dan Rosi (2016) menyatakan 

bahwa definisi teori stakeholder pada umumnya adalah berkaitan dengan cara 

yang perusahaan gunakan dalam mengelola stakeholder di sebuah perusahaan. 

Menurut teori stakeholder, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki shareholder 

melainkan stakeholder juga. Kelompok stakeholder menjadi pertimbangan utama 

bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu 

informasi di laporan keuangan (Ihyamul et al ,2008). 

 Freeman dan Eva (1990) mendefinisikan stakeholder sebagai 

berikut: “any identifiable group or individual who can affect the achievement of 

an organisation’s objectives, or is affected by the achievement of an 

organisation’s objectives”. Teori stakeholder menyatakan bahwa seluruh 

stakeholder berhak untuk menerima informasi yang sama tentang aktivitas 

organisasi yang dapat memengaruhi mereka, bahkan ketika mereka memilih untuk 
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tidak menggunakan informasi tersebut atau merak tidak dapat secara langsung 

berperan dalam kelangsungan hidup organisasi tersebut. 

 Tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai perusahaan dan 

meminimalisir kerugian stakeholder yang mungkin muncul (Imam Ghozali dan 

Chariri, 2007: 409). Kemampuan Stakeholder adalah untuk memengaruhi dan 

mengendalikan pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh 

perusahaan. Pandangan normatif dari teori ini adalah manajemen seharusnya 

memberikan pertimbangan yang berimbang untuk kepentingan seluruh 

stakeholder. 

 Perusahaan selalu berusaha untuk memenuhi seluruh permintaan 

stakeholder adalah sebagai bentuk investasi sosial menurut teori stakeholder yang 

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan dan 

mencapai tujuan strategis jangka panjang perusahaan. Salah satu kewenangan 

yang dimiliki oleh stakeholder adalah mempengaruhi manajemen dalam proses 

pemanfatan seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi. Pemanfaatan potensi 

perusahaan yang baik dan maksimal dapat menciptakan value added yang 

kemudian akan mendorong meningkatnya nilai perusahaan yang merupakan 

orientasi para stakeholder dalam mengintervensi manajemen. 

 Pencapaian kepentingan perusahaan dapat diraih dengan 

pengelolaan hubungan antar manajer dan stakeholder yang saling memengaruhi, 

hal ini semestinya tidak dibatasi pada asumsi konvensional yaitu mencari 

keuntungan saja. Teori stakeholder dalam konteks intellectual capital (VAIC
TM

), 
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menyebutkan bahwa seluruh stakeholder berhak untuk diperlakukan secara adil 

dan manajer seharusnya mengelola organisasi dengan baik untuk keuntungan 

seluruh stakeholder. Perusahaan akan mampu menciptakan value added jika 

mampu memanfaatkan seluruh potensi perusahaan, baik structural capital, aset 

fisik (physical capital), maupun karyawan (human capital). Peningkatan value 

added  dapat meningkatkan kinerja keungan sehingga nilai perusahaan juga akan 

meningkat di mata stakeholder 

 

1.2.3 Signalling Theory 

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973), yang 

menyatakan bagaimana perusahaan seharusnya memberikan sinyal kepada 

pengguna laporan keuangan. Teori sinyal (signalling theory) mengindikasikan 

bahwa melalui pengungkapan di laporan keuangan perusahaan dapat 

menunjukkan sinyal informasi positif kepada investor yang potensial, sinyal 

positif ini diharapkan mendapat respon positif dari pasar yang akan memberikan 

keuntungan kompetitif bagi perusahaan, serta memberikan nilai (Lesatri dan Rosi, 

2016). Menurut Scott (2012: 475), teori sinyal menyatakan bahwa pihak internal 

yang memiliki sebuah informasi lebih baik tentang perusahaan akan memiliki 

dorongan lebih dalam mengungkapkan informasi laporan keungan tersebut 

terhadap calon investor dimana perusahaan dapat menaikkan nilai perusahaan 

melalui laporan keuangan tahunannya. 

Informasi mengenai hal yang dapat memengaruhi nilai perusahaan 

tidak sepenuhnya diungkapkan oleh pihak internal perusahaan ke pasar modal, 
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sehingga pasar akan bereaksi terhadap informasi ketika manajemen perusahaan 

memberikan informasi ke pasar reaksi ini yang disebut sebagai sinyal. Perubahan 

harga saham menjadi salah satu reaksi pasar yang muncul saat informasi 

diumumkan ke pasar, sebagai pelaku pasar investor harus dapat menganalisis 

apakah sinyal tersebut merupakan sinyal baik (good signal) atau sinyal buruk (bad 

signal) (Juwenda et al, 2013).    

Informasi bagi investor dan pelaku bisnis adalah hal yang paling 

penting, karena sebuah informasi dapat berisi gambaran dan catatan perusahaan 

baik dimasa lalu dan dimasa depan. Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan 

selalu memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi perusahaan kepada 

pihak eksternal. Adanya dorongan untuk mengungkapkan informasi ini sering 

menimbulkan asimetri informasi antara pihak perusahaan dengan pihak ekternal.  

Menurut Brigham dan Houston (2010: 185) asymetric information 

adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda (lebih baik) 

tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh investor. 

Asimetri informasi antara perusahaan dengan pihak eksternal ini dapat dikurangi 

yaitu dengan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu cara dalam mengurangi 

asimetri informasi yaitu dengan mengurangi ketidakpastian tentang prospek 

perusahaan di masa depan dan mengungkapkan informasi yang dapat dipercaya. 

Teori sinyal yang ditunjukkan oleh masing-masing perusahaan bisa saja berbeda, 

namun salah satu teori sinyal yang sering dimunculkan oleh perusahaan adalah 

perusahaan tersebut lebih baik dibanding perusahaan lain.  
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Pemberian sinyal ini dilakukan manajer untuk mengurangi asimetri 

informasi. Salah satu cara meningkatnya nilai perusahaan dapat dengan melihat 

pertumbuhan penjualan saham perusahaan tersebut. Artinya jika pertumbuhan 

penjualan saham terus meningkat dapat dipastikan bahwa nilai perusahaan 

perusahaan juga meningkat dimana seperti yang diinginkan oleh pemilik 

perusahaan tersebut. 

 

1.2.4 Intellectual Capital 

Intellectual capital pertama kali dipubilkasikan oleh John Kenneth 

Galbraith pada tahun 1969 (Bontis, 2000). Definisi Intellectual capital menurut 

Jelcic (2007: 25) adalah: “. . . intangible assets or intangible business factors of 

the company, which have a significant impact on its performance and overall 

business success, although they are not explicitly listed in the balance sheet (if so, 

then under the term goodwill).” Menurut Bontis et al.,(2000) Intellectual capital 

telah teridentifikasi sebagai seperangkat aset tak berwujud (sumber daya, 

kemampuan, dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan 

penciptaan nilai. Menurut Williams (2001) dalam Nanik dan Rosi (2016) 

menyatakan bahwa intellectual capital adalah semua pengetahuan dan informasi 

yang dapat diaplikasikan ke dalam sebuah pekerjaan untuk dapat menciptakan 

sebuah nilai di dalam perusahaan tersebut.  

Definisi intellectual capital memiliki beberapa versi berbeda yang 

dikemukakan oleh para peneliti.  Intagibel asset dan intellectual capital adalah 

sama dan saling menggantikan merupakan definisi intellectual capital yang 

dikemukakan oleh Bukh (2003) dan dikutip oleh Ihyamul (2009: 14). Intellectual 
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capital adalah salah satu bagian dari intagibel asset, merupakan definisi 

intellectual capital yang dikemukakan oleh Edvinsson dan Malone (1977) dan 

dikutip oleh Ihyamul (2009: 14).  

Menurut Bookestein (2006) dalam Nanik dan Rossi (2009) ada tiga 

kategori pengetahuan yang dapat membentuk intellectual capital bagi perusahaan, 

yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan karyawan (human capital), 

pengetahuan yang berhubungan dengan pelanggan (customer capital), dan 

pengetahuan yang berhubungan dengan perusahaan (structural capital). Bontis et 

al (dalam Ihyamul, 2009) menyatakan bahwa secara umum Intellectual capital 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu, customer capital, structural capital dan 

human capital. 

a. Customer Capital 

Merupakan suatu pengembangan yang dilakukan oleh organisasi melalui 

jalan bisnis yang dihasilkan dari pengetahuan yang melekat pada 

marketing channels dan customer relationship.  

b. Structural Capital 

Merupakan seluruh non human storehouse of konowledge dalam 

organisasi. Termasuk dalam beberapa berikut organizatinal chart, 

database, process manuals, routines, strategis dan segala hal yang 

membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya. 

c. Human Capital 

Merupakan presentasi dari individual knowledge stock suatu organisasi 

yang dipresentasikan oleh karyawannya, yang merupakan kombinasi dari 
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genetic inheritance; education; experience; and attitude tentang 

kehidupan dan bisnis. 

Menurut Suwarjono dan Kadir (2003) dalam Aprilina (2014), metode 

pengukuran Intellectual capital di bedakan menjadi dua kelompok yaitu 

pengukuran monetary dan pengukuran non moneter. Pengukuran moneter 

Intellectual capital adalah nilai tambah Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC
TM

) yang dikembangkan oleh Pulic (dalam Ihyamul, 2009), sedangkan 

pengukuran non moneter Intellectual capital yaitu menggunakan Balanced 

Scorecard.  

 

1.2.5 Value Added Intellectual Coefficients (VAIC
TM

) 

Metode VAIC
TM

 , dikembangkan oleh Pulic (1998) yang didisain 

untuk menyajikan informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud 

(tangible asset) dan aset tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki 

perusahaan (Ihyamul et al,2008). Model ini diawali dengan kemampuan 

perusahaan dalam menciptakan value added (VA). Selisih antara output (OUT) 

dan input (IN) adalah value added (VA) (Pulic, 1999). Output (OUT) adalah 

seluruh penghasilan perusahaan mencakup semua produk jasa yang dijual dipasar. 

Input (IN) adalah seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh pendapatan 

kecuali beban karyawan.  

Menurut Pulic (1999) beban karyawan tidak termasuk dalam input 

(IN), karena peran aktifnya dalam proses penciptaan nilai (value creation), 

intellectual potensial (yang dipresentasikan oleh beban karyawan) tidak dihitung 
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sebagai biaya dan tidak termasuk dalam komponen input (IN). Menurut Tan et al 

(2007) aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja 

sebagai entitas penciptaan nilai (value creation) (Yunita et al, 2017). Data yang 

dibutuhkan oleh VAIC
TM

 adalah data yang mudah diperoleh dari berbagai sumber 

merupakan salah satu keunggulan metode VAIC
TM

 (Yunita et al, 2017). Rumus 

menghitung value added adalah (Ihyamul 2009: 88): 

 

 

 

Keterangan : 

VA   = Value Added 

Output (OUT) = Total penjualan dan pendapatan lain 

Input (IN) = Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan) 

 

Pencarian informasi tentang seberapa efisien value added diciptakan 

dapat dilakukan setelah value added diperoleh. Caranya adalah dengan 

menghitung komponen utama dari VAIC
TM 

 yaitu VACA (Value Added Capital 

Employed), VAHU (Value Added Human Capital), dan STVA (Structural Capital 

Value Added).  

 

1. VACA (Value Added Capital Employed) 

 VACA (Value Added Capital Employed) adalah rasio dari value added 

(VA) terhadap capital employed (CE). Capital employed (CE) adalah dana yang 

dimiliki atau yang tersedia  di  perusahaan. Tema utama dari capital employed 

(CE) adalah tipe asset tangible yang digunakan untuk opersional perusahaan, 

seperti peralatan, tanah dan bangunan (Yunita et al, 2017). Pulic mengasumsikan  

(Ihyamul 2009: 87) jika satu unit capital employed (CE) mengahasilkan return 

VA = OUT - IN 
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yang lebih besar daripada perusahaan lain, maka dapat dikatakan perusahaan 

tersebut telah memanfaatkan capital employed (CE) dengan maksimal. Berikut 

adalah rusmus VACA yang diungkapkan oleh Ihyamul (2009: 89) : 

 

 

Keterangan : 

VA =  Value Added 

CE = Capital Employed (total ekuitas). 

 

2. VAHU (Value Added Human Capital) 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukkan seberapa banyak 

value added (VA) yang dapat dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk 

tenaga kerja. Human capital adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh 

setiap individu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya (Bontis et al, 

2000). Termasuk dalam human capital yaitu keterampilan, pendidikan, kreatifitas, 

pengalaman dan attitude (Yunita et al, 2017). Menurut Ihyamul (2009: 88) 

menyatakan bahwa rumus untuk menghitung VAHU sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 

VA =  Value Added 

HC = Human Capital (total gaji, upah dan pendapatan karyawan) 

  

3. STVA (Structural Capital Value Added) 

Structural Capital Value Added (STVA) mengukur jumlah Structural 

Capital (SC) yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 rupiah dari value added 

(VA) dan indikasi bagaimana keberhasilan Structural Capital (SC) dalam 

VACA =
VA

CE
 

VAHU =
VA

HC
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penciptaan nilai (Aprilina, 2014). Structural Capital (SC) meliputi seluruh 

infrastruktur yang dimiliki oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar, 

yang termasuk dalam Structural Capital (SC) yaitu sistem teknologi, sistem 

operasional perusahan, paten, merk dagang dan kursus pelatihan (Yunita et al, 

2017). SC bukanlah ukuran yang independen layaknya HC, SC independen 

terhadap penciptaan nilai (value creation). Artinya, semakin besar kontribusi HC 

dalam penciptaan nilai (value creation) maka nilai kontribusi SC dalam 

penciptaan nilai (value creation) akan semakin kecil. Menurut Ihyamul (2009: 90) 

menyatakan bahwa rumus untuk menghitung STVA sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan : 

SC (structual capital) = VA – HC 

VA   = Value Added 

 Penghitungan nilai VAIC
TM

 dilakukan setelah menghitung ketiga 

komponen yang terdiri dari VACA, VAHU, dan STVA. VAIC
TM

 dijadikan 

sebagai indikator untuk mengukur kemampuan intelektual perusahaan dalam 

menciptakan nilai untuk perusahaan itu sendiri. 

  

 

Metode VAIC
TM

 sering digunakan karena data yang dibutuhkan mudah 

untuk diperoleh dari beragam sumber dan jenis perusahaan. Masing-masing data 

yang digunakan untuk menghitung dalam rasio tersebut adalah angka-angka 

keuangan standar yang tersedia dalam laporan keuangan perusahaan.  

STVA =
SC

VA
 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU +STVA 
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1.2.6 Profitabilitas 

 Financial performance banyak digunakan sebagai dasar kinerja 

perusahaan oleh pimpinan perusahaan. Profit oriented merupakan paradigma yang 

dianut oleh banyak perusahaan. Laba besar yang diperoleh perusahaan dapat 

menjadi acuan bahwa perusahaan tersebut memiliki financial performance yang 

baik dan sebaliknya, hal tersebut terjadi karena profitabilitas menjadi hasil akhir 

dari keputusan operasional manajemen dan kebijakan keuangan perusahaan 

berdasarkan aktivitas operasi perusahaan (Brigham dan Houston, 2010: 148). 

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba melalui semua kemampuan dan sumber yang 

dimiliki perusahaan seperti kegiatan penjualan, modal, kas, jumlah karyawan dan 

sebagainya (Sofyan, 2015: 304). Rasio profitabilitas juga digunakan sebagai 

pengukuran tingkat efektifitas manajemen perusahaan yang dilihat dari 

pendapatan investasi atau laba hasil penjualan. Perusahaan dikatakan efisien 

dalam memanfaatkan aktiva dalam memperoleh laba jika nilai rasio 

profitabilitasnya meningkat (Kasmir, 2012: 114). Sofyan (2015: 304) menyatakan 

bahwa rasio profitabilitas dapat diukur dengan beberapa cara : 

1. Margin Laba (Profit Margin) 

 

 

 

Angka dalam rasio ini menunjukkan berapa besar persentase 

pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Rasio ini menunjukkan 

Margin Laba 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
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semakin besar nilai rasio yang didapat maka semakin baik, hal ini menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. 

2. Return on Asset (ROA) 

 

 

 

Rasio ini menunjukkan perputaran aset yang diukur dari volume 

penjualan. Rasio ini dikatakan baik jika semakin besar jumlahnya, karena 

menunjukkan bahwa aset dapat lebih cepat berputar untuk meraih laba. 

3. Return on Equity (ROE) 

 

 

 

Return on Equity dapat menunjukkan berapa persen diperoleh laba 

bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar rasio ROE maka semakin 

bagus, karena menunjukkan bahwa laba bersih lebih tinggi dibandingkan modal 

pemilik. 

4. Return on Total Asset 

 

 

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh jika diukur 

dari nilai aset perusahaan.Semakin besar nilai rasio ini semakin baik, karena 

menunjukkan laba bersih perusahaan.  

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦  𝑅𝑂𝐸 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Penjualan Bersih

Total Aset
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
laba bersih

rata − rata total aset
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5. Basic Earning Power 

 

 

 

Rasio ini menggambarkan seberapa besar laba sebelum bunga dan 

pajak jika dibandingkan dengan total aset perusahaan. Semakin besar rasio ini 

semakain baik, karena menunjukkan jumlah laba sebelum bunga dan pajak lebih 

besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

 

1.2.7 Nilai Perusahaan 

Tujuan umum suatu perusahaan yaitu memaksimalkan nilai 

kemakmuran pemegang saham perusahaan, dimana nilai tersebut dapat terlihat 

melalui perkembangan harga saham (common stock) di pasar saham. Tingkat nilai 

perusahaan dapat dilihat dari harga saham. Meningkatnya harga saham berarti 

meningkatnya pengembalian kepada investor.  

Martono dan Harjito (2010: 13) berpendapat bahwa nilai perusahaan 

adalah: 

“memaksimalkan nilai perusahaan disebut sebagai memaksimumkan 

kemakmuran pemegang saham (stakeholder wealth maximation) yang 

dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari 

perusahaan (maximazing the price of the firm’s common stock)” 

 

Nilai perusahaan adalah konsep penting untuk investor, karena 

indikator pasar yang digunakan untuk menilai perusahaan secara menyeluruh. 

Nilai perusahaan memiliki beberapa beberapa istilah yaitu market book ratio yang 

dikemukakan oleh Brigham dan Houston, (2010: 157) dan Price to Book value 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟 =
laba sebelum bunga dan pajak

Total Aset
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(PBV) yang dikemukakan oleh Tjiptono dan Hendy, (2011: 157). Beberapa 

indiktor yang dapat digunakan dalam pengukuran nilai perusahaan antara lain: 

1. Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) adalah perbandingan antara harga saham 

dengan laba per lembar saham (Irham Fahmi, 2012: 138). Semakin besar 

nilai Price Earning Ratio (PER) kamungkinan nilai perusahaan juga akan 

meningkat. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

2. Tobin’s Q 

Nilai perusahaan dapat diproksikan dengan menggunakan Tobin’s Q, yang 

dikembangkan oleh James Tobin (1969) (Berzkalne dan Zelgalve, 

2014).Menurut Ulfah Sayyidah dan Saifi (2017) menyatakan bahwa 

performa manajamen dalam mengelola aset perusahaan dapat dihitung 

dengan menggunakan Tobin’s Q. Semakin besar nilai Tobin’s Q, maka 

prospek pertumbuhan perusahaan tersebut juga semakin baik (Nanik dan 

Rosi, 2016). Menurut Berzkalne dan Zelgalve (2014) rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan : 

BV = Book Value (Nilai Buku ) 

MV = Market Value (Nilai pasar) 

 

PER =  
Harga Saham

Earning Per Share
 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛′𝑠 𝑄 =
 𝐵𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 − 𝐵𝑉 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 +𝑀𝑉 𝐶𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 

𝐵𝑉 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
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3. Price to Book Value (PBV)  

Penelitian ini menggunakan PBV yang dihitung berdasarkan perbandingan 

antara harga saham dan nilai buku per saham. Harga saham yang 

digunakan adalah closing price pada akhir tahun pelaporan perusahaan. 

Rumus PBV yang digunakan adalah sebagai berikut (Brigham dan 

Houston, 2010: 155) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8 Pengaruh Intellectual capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Intellectual capital telah menjadi bagian penting bagi perusahaan 

(Iranmahd et al, 2014). Menurut Chen et al (2005) dalam Ulfah Sayyidah dan 

Saifi (2017) menyatakan bahwa peningkatan kinerja keuangan perusahaan dan 

nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh intellectual capital. Perusahaan harus 

mampu meningkatkan pengelolaan intellectual capital jika ingin menarik 

perhatian pasar. Berdasarkan resource based theory (RBT), menyatakan bahwa 

teori ini dikembangkan untuk menganalisis keunggulan bersaing suatu perusahaan 

yang dipercaya akan tercapai jika perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang 

unggul (Aprilina, 2014).  

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

Nilai Buku Saham/Lembar =
Total Ekuitas

Jumlah Saham Beredar
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Sumber daya unggul yang dimiliki oleh perusahaan adalah sumber 

daya yang menjadi sebuah identitas untuk perusahaan karena sumber daya 

tersebut unik dan susah untuk ditiru oleh perusahaan lain. Semua sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dapat menciptakan nilai yang akan 

meningkatkan performa perusahaan menjadi lebih baik (Aprilina, 2014). Performa 

baik perusahaan ini, akan menarik banyak investor untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut sehingga dapat menaikkan nilai perusahaan terebut (Yunita et 

al, 2017). Tidak terbantahkan lagi bahwa faktanya intellectual capital adalah 

sebuah aset dari perusahaan dan peningkatan intellectual capital seharusnya juga 

meningkatkan nilai perusahaan (Berzkalne and Zelgave, 2014). Perusahaan 

dengan penggunaan intellectual capital cenderung melakukan pemanfaatan 

sumber daya secara maksimal.  

Secara umum, para peneliti mengidentifikasikan tiga komponen utama 

dari intellectual capital yaitu: capital employee (CE), human capital (HC), 

structural capital (SC) (Firer dan Williams, 2003). Yunita et al (2017) 

menyatakan bahwa capital employee (CE) adalah aset berwujud yang digunakan 

untuk operasional perusahaan. Sejalan dengan Resource Based Theory (RBT), 

teori ini menjelaskan bahwa nilai perusahaan yang baik menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam penggunaan aset berwujud dan tidak berwujud secara efektif 

dan efisien (Firer dan Williams, 2003). Tidak hanya didukung oleh Resource 

Based Theory (RBT), hal ini juga didukung oleh teori stakeholder yang 

menyatakan bahwa pemanfaatan potensi perusahaan yang baik dan maksimal 
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dapat menciptakan value added yang kemudian mendorong meningkatnya nilai 

perusahaan. 

Human capital adalah kemampuan intelektual yang dimiliki oleh 

setiap individu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya (Bontis et al, 

2000), sedangkan VAHU menunjukkan seberapa banyak value added (VA) yang 

dapat dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja (Ihyamul, 

2009: 88). Sejalan dengan Resource Based Theory (RBT), yang menyatakan 

bahwa untuk menciptakan nilai, maka perusahaan membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia yang maksimal 

dapat menciptakan value added  bagi perusahaan, dalam teori stakeholder, value 

added akan berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

Structural capital (SC) merupakan seluruh non human storehouse of 

konowledge dalam organisasi. Termasuk dalam beberapa berikut organizatinal 

chart, database, process manuals, routines, strategis dan segala hal yang 

membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya (Ihyamul, 2009). 

Sejalan dengan Resource Based Theory (RBT), yang menyatakan bahwa 

perusahaan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan proses rutinitas dan struktur 

yang mendukung usaha karyawan dalam menghasilkan kinerja bisnis dan kinerja 

intellektual yang optimal akan menciptakan value added bagi perusahaan. 

Didukung dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa value added  akan 

berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan. 

Intellectual capital diyakini merupakan salah satu penyebab utama 

meningkatnya nilai perusahaan, sejalan dengan itu investor akan memberikan nilai 
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lebih pada perusahaan dengan cara berinvestasi lebih tinggi (Ihyamul, 2009). 

Penilitian lain menurut Yunita et al (2017), Sayiddah dan Saifi (2017), Indri 

(2015), Berzkalne dan Zelgave (2014) mengatakan adanya pengaruh signifikan 

dari Intellectual capital terhadap nilai perusahaan.  

 

1.2.9 Pengaruh Intellectual capital Terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Profitabiltas Sebagai Variabel Moderasi 

Intellectual capital memiliki peranan penting dalam menciptakan nilai 

perusahaan yang tercermin melalui harga saham perusahaan tersebut (Yunita, 

2017). Harga yang dibayar oleh investor (respon investor) tersebut mencerminkan 

nilai perusahaan, hal ini disebabkan harga saham adalah harga yang terbentuk dari 

kesepakatan antara pembeli dan penjual saham atau merupakan harga yang 

terbentuk akibat dari kekuatan permintaan dan penawaran saham yang terjadi 

dipasar saham pada waktu tertentu. Investor dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi pasti akan mempertimbangkan profitabilitas perusahaan tersebut, 

dengan melakukan pengelolaan dalam berbagai macam aspek dari aset yang 

dimiliki dengan baik dapat menghasilkan nilai tambah (value added) bagi 

perusahaan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan profit perusahaan. 

Produktifitas dan profit  yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki 

kinerja yang baik, yang akan direpon positif oleh pasar. Sinyal positif dari sebuah 

organisasi atau investor diharapkan mendapatkan respon positif pula dipasar 

saham, hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang kompetitif bagi 
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perusahaan, serta dapat memberikan nilai yang tinggi untuk perusahaan tersebut 

(signalling theory) (Nanik dan Rosi, 2016).   

Pengelolaan secara efektif dan efisien intellecual capital  akan 

semakin memacu ketertarikan investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. Chen et al (2005) dalam Widarjo (2011) menyatakan bahwa investor 

akan memberikan nilai yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki 

pengelolaan intellectual capital yang lebih tinggi, dibandingkan terhadap 

perusahaan dengan intellectual capital yang rendah, hal ini akan berakibat pada 

meningkatnya nilai perusahaan. Sinyal positif dari profitabilitas perusahaan 

ditambah dengan sinyal positif yang didapat investor melalui intellectual capital 

dapat memperkuat keinginan investor untuk berinvestasi pada perusahaan 

tersebut.  Penelitian yang dikemukakan oleh Ulfah Sayyidah dan Muhammad 

Saifi (2017), menyebutkan bahwa intellectual capital berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan dan dimoderasi oleh profitabilitas. 

1.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Pengertian hipotesis adalah pernyataan tentang dugaan adanya 

hubungan secara logis antar dua atau lebih variabel penelitian, yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji (Nuryaman dan Veronica, 2015: 69). 

Hipotesis yang muncul selanjutnya dibuktikan kebenarannya dan diuji 

berdasarkan fakta yang diperoleh dari penelitian. Hipotesis yang dapat diajukan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

H1 : Intellectual capital berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

H2  : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan Intellectual capital terhadap 

nilai perusahaan 

 

 


