
 

 

 

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL  TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 

Program Pendidikan Sarjana 

Program Studi Akuntansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh : 

DESSIANTI AYU ASTIKA LESTARI 

NIM : 2014310403 

 

 

 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 

S U R A B A Y A 

2018



 

1 

 

PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL  TERHADAP NILAI 

PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS  

SEBAGAI VARIABEL MODERASI 

 

Dessianti Ayu Astika Lestari 

STIE Perbanas Surabaya 

Email: dessianti.astika17@gmail.com 

Jl. Womorejo Permai Utara III No. 16, Rungkut, Surabaya 60296, Indonesia 

 

ABSTRACT 

The pupose of this study is to analyze the influence of intellectual capital on firm value with 

profitability as moderating variable. This study shows that intellectual capital as a 

independent variable, firm value as a dependent variable and profitability as a moderating 

variable. The population in this study is mining companies listed at Indonesia Stock 

Exchange from 2013 to 2017. The sample of this study is taken using purposive sampling that 

is sampling from the population based on certain criteria, and the total samples of 79 

companies with the period of 2013 to 2017. The data analysis techniques in this study is a 

simple regression analysis techniques and Moderating Regression Analysis (MRA) with help 

of SPSS for windows 23.00. Result showed that intellectual capital had effect on firm value 

and profitability could moderate the influence of of intellectual capital on firm value. 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan perekonomian di era 

globalisasi sangat cepat dan pesat 

membuat banyak perusahaan bersaing 

secara ketat. Ketatnya persaingan bisnis 

memaksa beberapa perusahaan untuk 

mengubah strategi bisnisnya. Istilah 

knowladge based-resources (pengetahuan 

berbasis sumber daya manusia) merupakan 

salah satu strategi bersaing sebagai kunci 

kesuksesan dalam persaingan yang terjadi 

antar perusahaan, untuk dapat bertahan 

perusahaan harus mempunyai nilai tambah 

yang akan membuat perusahaan lebih 

unggul dari perusahaan lain. Banyak 

perusahaan telah menyadari daya saing 

industri tidak hanya terletak dari aset 

berwujudnya saja, namun dari sisi aset tak 

berwujud seperti sistem informasi, inovasi, 

sumber daya manusia dan pengelolaan 

organisasi yang dimiliki oleh perusahaan 

juga memiliki peran penting dari 

kelangsungan sebuah perusahaan. 

Komponen dari aset tak berwujud salah 

satunya tersebut dikenal dengan istilah 

intellectual capital.. 

Persaingan dalam dunia bisnis 

memaksa perusahaan untuk mampu 

meningkatkan nilai perusahaannya. Tujuan 

jangka panjang perusahaan adalah 

memaksimalkan nilai perusahaan 

(Berzkalne dan Zelgalve, 2014). 

Memaksimalkan nilai perusahaan sangat 

penting untuk perusahaan, karena hal ini 

berarti meningkatkan kekayaan pemegang 

saham dengan baik (Sucuahi dan 

Cambarihan, 2016). Menurut Agus 

Sartono (2010: 9) kemakmuran pemegang 

saham akan meningkat apabila harga 

saham yang dimilikinya meningkat. Harga 

pasar saham juga menunjukkan nilai 

perusahaan, dengan demikian apabila 

harga pasar saham meningkat berati pula 

nilai perusahaan meningkat. Nilai 

perusahaan dapat tercermin dalam respon 

investor, hal ini disebabkan harga saham 

adalah harga yang disepakati antara 

penjual dan pembeli saham atau harga 

saham dapat juga diartikan sebagai harga 
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yang terbentuk dari permintaan dan 

penawaran saham yang terjadi di pasar 

saham (Yunita et al, 2014).  

Nilai perusahaan juga dapat 

dijadikan oleh investor sebagai acuan 

dalam mengambil keputusan investasi 

yang tepat. Dikutip dari Liputan 6 pada 

tanggal (06/02/2018) , laju Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) bergerak pada 

awal perdagangan. Seluruh sektor 

melemah dan pelemahan tertinggi dicetak 

oleh sektor pertambangan. Pada pra 

pembukaan saham, Selasa (6/2/2018), 

IHSG turun 116 poin ke posisi 6.473,14 

dan secara sektoral, seluruh sektor saham 

pertambangan turun 2,19 persen dan 

catatkan pelemahan terbesar. Penurunan 

harga saham ini tentu berpengaruh pada 

penciptaan nilai perusahaan dimata 

investor. Perununan harga saham dapat 

dipengaruhi oleh profitabilitas perusahaan 

yang buruk, hal ini dapat terjadi jika 

perusahaan belum mengelola intellectual 

capital perusahaan secara baik dan efisien.  

Dalam proses bisnisnya perusahaan 

tambang merupakan salah satu perusahaan 

yang high risk. Menjaga keselamatan serta 

kesehatan pekerjanya merupakan hal yang 

wajib untuk dilakukan dalam 

kelangsungan bisnisnya. Munculnya resiko 

pada setiap kegiatan operasional 

perusahaan pertambangan dapat terjadi 

karena kurangnya pengetahuan dan 

keahlian dari para pekerjanya. Adanya 

pelatihan dan pengembangan karyawan 

dapat meminimalisir risiko yang mungkin 

terjadi dan untuk menyadarkan pentingnya 

kesehatan dan keselamatan kerja..  

Salah satu faktor yang dapat 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan 

adalah intelectual capital. Meningkatnya 

kesadaran perusahaan bahwa intellectual 

capital berperan penting dalam 

pertumbuhan perusahaan, memicu 

semakin meningkatnya jumlah perusahaan 

yang perhatian terhadap pengelolaan 

intellectual capital.  

Fenomena Intellectual capital (IC) di 

Indonesia mulai berkembang sejak 

munculnya PSAK No. 19 (revisi 2000) 

mengenai Asset Tidak Berwujud. 

Intellectual capital tidak secara eksplisit 

dinyatakan, namun kurang lebih 

intellectual capital telah mendapat 

perhatian. Menurut Ulfah Sayyidah dan 

Saifi (2017), modal intelektual 

(intellectual capital) dapat dikatakan baik 

jika perusahaan dapat mengembangkan 

kemampuan dalam memotivasi 

karyawannya agar dapat berinovasi dan 

dapat meningkatkan produktivitasnya, 

serta semiliki sistem dan struktur yang 

dapat mendukung perusahaan dalam 

mempertahankan bahkan meningkatkan 

profitabilitas dan nilai perusahaan. 

Penelitian ini penting dilakukan 

karena perusahaan pertambangan adalah 

perusahaan yang high risk, terutama dalam 

keselamatan kerja karyawan. Padahal 

didalam intellectual capital, karyawan/ 

tenaga kerja merupakan entitas penciptaan 

nilai (value creating entity). Pengambilan 

sampel perusahaan pertambangan juga 

berbeda dibandingkan penelitian-

penelitian sebelumnya. Sehingga 

penelitian ini menarik untuk dilakukan 

karena adanya perbedaaan sampel 

perusahaan yang diduga akan memberikan 

hasil yang berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, 

peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH 

INTELLECTUAL CAPITAL 

TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 

DENGAN PROFITABILITAS 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI”. 

 

KERANGKA TEORITIS HIPOTESIS 

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). Resource-

based Theory (RBT) telah menjabarkan 
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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 Resource Based 

Theory dapat disimpulkan bahwa sumber 

daya yang dimiliki perusahaan dapat 

menciptakan nilai yang dapat membuat 

kinerja perusahaan menjadi lebih baik 

(Aprilina, 2014). 

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). 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 

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

), 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 

 

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). 

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 

 

Intellectual Capital 

Intellectual capital pertama kali 

dipubilkasikan oleh John Kenneth 

Galbraith pada tahun 1969 (Bontis, 2000). 

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 
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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 genetic 

inheritance; education; experience; and 

attitude tentang kehidupan dan bisnis. 

 

Profitabilitas 

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) 

 

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. Nilai perusahaan adalah konsep 

penting untuk investor, karena indikator 

pasar yang digunakan untuk menilai 

perusahaan secara menyeluruh. 

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). 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 



 

5 

 

intellectual capital adalah sebuah aset dari 

perusahaan dan peningkatan intellectual 

capital seharusnya juga meningkatkan 

nilai perusahaan (Berzkalne and Zelgave, 

2014). 

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 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 lebih pada 

perusahaan dengan cara berinvestasi lebih 

tinggi (Ihyamul, 2009). 

H1 : Intellectual capital berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan 

 

Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas 

Sebagai Variabel Moderasi 

Intellectual capital memiliki 

peranan penting dalam menciptakan nilai 

perusahaan yang tercermin melalui harga 

saham perusahaan tersebut (Yunita, 

2017).. Selain itu, 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 perusahaan, serta dapat memberikan 
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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 

H2 : Profitabilitas mampu memoderasi 

hubungan Intellectual capital terhadap 

nilai perusahaan 

 

Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori yang 

sudah dijelaskan di atas, maka dapat 

digambarkan alur pemikiran penelitian 

dalam kerangka teoritis yang disusun 

sebagai berikut :

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian seharusnya dilakukan 

secara sistematis, mengikuti konsep ilmiah 

dan terencana. Ditinjau dari penelitian 

terdahulu maka penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Berdasarkan tujuan, 

penelitian ini termasuk penelitian 

verifikasi, yang dilakukan untuk 

memastikan kebenaran hasil penelitian 

dari penelitian terdahulu. Banyak 

ditemukan hasil yang berbeda dari 

beberapa penelitian terdahulu yang 

membuat peneliti tertarik untuk 

memastikan manakah hasil yang benar dari 

penelitian-penelitian tersebut. 

Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang tersedia dan 

dibuat oleh suatu pihak tertentu dalam 

bentuk dokumen (Nuryaman dan 

Veronica, 2015: 79). Objek penelitian 

adalah data laporan keuangan yang 

menyajikan laporan keuangan tahunan 

perusahaan sektor pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2013-2017. 

 

Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian yang digunakan 

terdiri atas variabel dependen dan 

independen dengan rincian sebagai 

berikut : 

1. Variabel dependen (Y) dalam penelitian 

ini yaitu nilai perusahaan yang 

diproksikan dengan price to book value 

(PBV).  

Nilai Perusahaan 

(Y) 

Intellectual Capital 

(X1) 

Profitabilitas 

(X2) 

H1 

H2 
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2. Variabel independen (X) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

intelectual capital yang diproksikan 

dengan VAIC
TM

. 

3. Variabel Moderator (Z) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas yang diproksikan dengan 

Return on Asset (ROA). 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran 

Variabel 

Intellectual Capital 

Variabel depeden dalam 

penelitian ini adalah intellectual capital 

yang diproksikan dengan VAIC
TM

. 

VAIC
TM

 adalah model yang 

dikembangkan oleh Pulic (1998) yang 

digunakan sebagai pengukuran modal 

intelektual.Model VAIC
TM

 adalah 

gabungan dari unsur human capital, 

capital employed dan structural capital. 

Tahapan dalam penghitungan VAIC
TM

 

sebagai berikut (Ihyamul, 2008) : 

1. Menghitung Value Added (VA) 

 

 

Keterangan : 

VA  = Value Added 

Output (OUT) = Total penjualan dan  

                            pendapatan lain 

Input (IN)  = Beban dan biaya – biaya  

                            (selain beban karyawan) 

2. Menghitung Value Added Human 

Capital (VAHU) 

 

 

 

 

Keterangan : 

VA = Value Added  

HC = Human Capital  

3. Menghitung Value Added Capital 

Employed (VACA) 

 

 

 

 

Keterangan : 

VA = Value Added  

CE = Capital Employed  

4. Menghitung Structural Capital Value 

Added (STVA) 

 

 

 

Keterangan : 

SC = VA – HC 

VA = Value Added 

5. Menghitung Value Added Intellectual 

Coefficients (VAIC
TM

) 

 

 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini 

diukur menggunakan indikator nilai price 

to book value (PBV) perusahaan. Berikut 

rumus nilai perusahaan dengan indikator 

PBV (Brigham dan Houston, 2010: 155).  

 

 

Profitabilitas 

Ukuran profitabilitas perusahaan 

dapat diproksikan melalui Return on Asset 

(ROA). Return on Asset (ROA) 

mencerminkan kemampuan manajemen 

perusahaan dalam menggunakan sumber 

daya investasi riil perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan (Sucuahi dan 

Cambarihan, 2016). Rumus Return on 

Asset (ROA) ( Sofyan, 2015: 304) adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

Populasi, Sampel dan Teknik 

Pengambilan Sampel 

Populasi adalah sekelompok orang, 

kejadian atau sesuatu yang menarik 

ketertarikan peneliti untuk diinvestigasi 

(Nuryaman dan Veronica, 2015: 101). 

Penelitian ini mengambil populasi 

perusahaan sektor pertambangan yang 

VA = OUT - IN 

𝑉𝐴𝐻𝑈 =
𝑉𝐴

𝐻𝐶
 

𝑉𝐴𝐶𝐴 =
𝑉𝐴

𝐶𝐸
 

𝑆𝑇𝑉𝐴 =
𝑆𝐶

𝑉𝐴
 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU + STVA 

𝑃𝐵𝑉 =
𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

𝑅𝑂𝐴 =
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2013-2017. Sampel adalah bagian dari 

populasi yang digunakan sebagai objek 

penelitian. Sampel dalam penelitian ini 

diambil menggunakan teknik yaitu 

purposive sampling. Purposive sampling 

yaitu pengambilan sampel dari populasi 

berdasarkan suatu kriteria tertentu 

(Jogiyanto, 2016: 98). Sampel dalam 

penelitian ini memiliki beberapa kriteria 

yaitu : 

1. Perusahaan sektor pertambangan yang 

secara konsisten terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2013-2017 

2. Perusahaan sektor pertambangan yang 

secara rutin mempublikasikan dan 

menyajikan laporan keuangan auditan 

selama periode 2013-2017 

3. Perusahaan pertambangan yang tidak 

mengalami kerugian pada tahun 2013-

2017 sehinga nilai value added  tidak 

negatif saat dilakukan perhitungan.  

 

Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan jenis 

data sekunder. Menurut Nuryaman dan 

Veronica (2015: 79) pengertian data 

sekunder yaitu data yang tersedia dan 

dibuat oleh suatu pihak tertentu dalam 

bentuk dokumen. Penelitian ini 

membutuhkan data pertahun dari laporan 

keuangan tahunan yang telah 

dipublikasikan dan di terbitkan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) yaitu dari tahun 

2013 sampai tahun 2017. 

Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah 

pencatatan keterangan atau peristiwa yang 

dapat menunjang penelitian. Metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode dokumentasi. 

Menurut Burhan (2013: 153) metode 

dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk meneliti atau menelusuri 

data historis, sebagian besar data yang 

tersedia merupakan data yang berbentuk 

laporan, catatan harian, surat, kenang-

kenangan dan sebagainya. Data dalam 

penelitian ini diperoleh melalui internet 

dengan website www.idx.go.id dan website 

perusahaan terkait. Hasil dari website 

tersebut diperoleh data kuantitatif berupa 

laporan keuangan tahunan yang diterbitkan 

oleh perusahaan terkait dan terdaftar di 

BEI 2013-2017. 

 

Teknik Analisis Data 

Data yang telah siap diolah dalam 

penelitian ini akan diuji dengan beberapa 

alat uji statistik yaitu : 

Metode Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif memberi sebuah 

gambaran atau deskripsi mengenai suatu 

data yang dilihat dari nilai rata-rata, 

standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan 

skewness (kemencengan distribusi) (Imam 

2016: 19). 

 

Uji Analisis Regresi Linear Sederhana 
 Analisis regresi linear sederhana 

adalah sebuah metode pendekatan 

hubungan antara satu variabel dependen 

dan satu variabel independen, dalam setiap 

model regresi, variabel independen 

menerangkan variabel dependennya 

 

 

 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 

α = Konstanta 

β = Koefisien Regresi 

e = Standard Error 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Imam (2016: 154) menyatakan bahwa 

uji normalitas digunakan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Pengujian normalitas 

data pada penelitian ini menggunakan one 

sample kolmogorov-smirnov test,dengan 

tingkat signifikansi 5%. Uji normalitas 

dilakukan dengan membandingkan 

Y = α + 𝛽1𝑉𝐴𝐼𝐶 +e.........................(1) 

http://www.idx.go.id/
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asymptotic significance dengan α =0,05. 

Jika asymp. >0,005 maka distribusi data 

dinyatakan normal. 

b. Uji Autokorelasi 

 Imam (2016: 110) menyatakan bahwa 

uji autokorelasi bertuajuan menguji apakah 

dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode 

t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1. Adanya problem autokorelasi 

timbul akibat dari terjadi korelasi antara 

data dalam variabel pengamatan. 

Penelitian ini diuji menggunakan diuji 

Runs Test sebagai pengujian autokorelasi, 

dengan kriteria pengambilan keputusan 

yaitu ketika nilai residual Runs Test 

memiliki tingkat signifikansi > 0,05 maka 

dapat dikatakan model regresi terbebas 

dari autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedstisitas bertujuan 

menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variace dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Penelitian ini melakukan uji 

heteroskedastisitas dengan 

menggunakanalat uji glejser. Persamaan 

dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas 

jika, tingkat signifikansi dari semua 

variabel yang diteliti > 0,05. 

 

Uji Regresi Modrasi dengan Metode 

Interaksi 

Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah profitabilitas sebagai 

variabel moderasi dapat memperkuat atau 

memperlemah hubugan antara intellectual 

capital terhadap nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen. Pengujian ini 

menggunakan model uji interaksi. Berikut 

persamaanya:  

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Y = Nilai Perusahaan 

α = Konstanta 

X = Intellectual capital 

Z = Profitabilitas (variabel moderasi) 

β = Koefisien Regresi 

e = Standard Error 

 

Pengujian Hipotesis 

a. Uji F 

 Uji F digunakan dalam penelitian ini 

untuk memprediksi kecocokan model 

regresi dapat dilakukan uji F. Kriteria 

dalam pengambilai keputusan adalah 

sebagai berikut : 

a. Jika Sig-F < 0,05 maka H0 ditolak  

b. Jika Sig-F ≥ 0,05 maka H0 diterima  

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji Koefisien Determinan (R
2
) adalah 

metode yang digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana model dalam menjelaskan 

terhadap variabel dependennya. Nilai dari 

adjusted R
2 

berkisar antara 0 sampai 

dengan 1 ( 0 ≤ R
2
 ≤ 1), sehingga nanti 

akan ada tabel yang muncul pada model 

summary dan menunjukkan angka-angka. 

Regresi dikatakan semakin baik jika nilai 

R
2
 semakin tinggi (mendekati 1), jika R

2
 = 

0 yang muncul maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel independen 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel 

dependen sehingga variabel independen 

dinilai tidak mampu memberikan suatu 

penjelasan tentang variasi perubahan pada 

variabel dependen. 

c. Uji t 

Uji T digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen secara 

individual yang diproksikan menggunakan 

VAIC dan ROA dalam menjelaskan 

variabel dependen yaitu nilai perusahaan 

yang diukur menggunakan Price to Book 

Value. Kriteria dalam pengujian : 

a. Jika Sig > 0,05 artinya H0 ditolak 

b. Jika Sig < 0,05 artinya H0 diterima 

 

 

 

Y = α + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑍 +e......................(2) 

Y = α + 𝛽1𝑋 + 𝛽2𝑍 + 𝛽3 𝑋 ∙ 𝑍 +e ....(3) 



 

10 

 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis Deskriptif 

Tabel 1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Nilai Perusahaan 

 

N Min Max Mean 

Std. 

Dev 

PBV 92 0,0844 2,7990 1,1692 0,7604 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

a. Nilai Perusahaan 

Berdasarkan tabel 1 dapat 

dilihat bahwa selama periode 2013 hingga 

2017 hasil untuk variabel nilai perusahaan 

(PBV), dengan jumlah data (N) adalah 92 

perusahaan. Nilai minimum dari nilai 

perusahaan sebesar 0,084380 yang dimiliki 

oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) 

pada tahun 2017. Hal ini berarti 

pencapaian perusahaan sebagai indikator 

dari tingkat kepercayaan investor terhadap 

perusahaan masih rendah. Perusahaan 

yang memiliki nilai maksimum sebesar 

2,798964 adalah PT Mitrabara Adiperdana 

Tbk (MBAP) pada tahun 2014, sehingga  

dapat dikatakan bahwa pencapaian 

perusahaan sebagai indikator dari 

kepercayaan investor terhadap peruahaan 

cukup tinggi.  

Tabel 1 diatas menunjukkan hasil 

analisis deskriptif dengan nilai rata-rata 

(mean) sebesar 1,16916708. Perusahaan 

pertambangan yang memiliki nilai 

perusahaan diatas nilai rata-rata terdapat 

31 perusahaan dan yang berada dibawah 

rata-rata terdapat 48. Nilai standar deviasi 

nilai perusahaan (PBV) sebesar 

0,760407406. Hasil dari penelitian pada 

variabel nilai perusahaan (PBV) nilai mean 

lebih besar dibandingkan standar 

deviasinya, 1,16916708 > 0,760407406 

sehingga mengindikasikan bahwa data 

bersifat homogen. 

 

 

Tabel 2 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Intellectual capital 

 
N Min Max Mean 

Std. 

Dev 

VAIC 92 1,0917 21,1359 4,0009 3,0930 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

b. Intellectual Capital 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat 

bahwa hasil untuk variabel Intellectual 

capital yang diproksikan dengan VAIC 

memiliki jumlah data (N) sebanyak 92 

data. Tabel 2 menunjukkan nilai minimum 

1,091693 dimiliki oleh PT Vale Indonesia 

Tbk (INCO) pada tahun 2016, hal ini 

menunjukkan bahwa komponen 

intellectual capital yang diinvestasikan 

diperusahaan belum dikelola dengan baik, 

sehingga intellectual capital yang 

dihasilkan belum optimal. Nilai 

maksimum sebesar 21,135910 dimiliki 

oleh PT Benakat Integra Tbk (BSSR) pada 

tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa 

komponen intellectual capital yang 

diinvestasikan pada perusahaan sudah 

dikelola dengan baik sehingga nilai VAIC 

yang diperoleh perusahaan lebih tinggi 

dari perusahaan lainnya.  

 Tabel 2 diatas menunjukkan hasil 

analisis deskriptif dengan dengan nilai 

rata-rata (mean) VAIC sebesar 4,000888 

dan standar deviasi sebesar 3,092986. 

Hasil dari penelitian pada variabel 

intellectual capital yang diproksikan 

dengan VAIC menunjukkan bahwa nilai 

mean lebih besar dibandingkan standar 

deviasinya, 4,000888 > 3,092986 sehingga 

mengindikasikan data bersifat homogen 
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Tabel 3 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Profitabilitas 

  N Min Max Mean Std. Dev 

ROA 92 0,0002 0,3941 0,0770 0,07951 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

c. Profitabilitas 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat 

bahwa selama periode 2013 hingga 2017 

hasil untuk variabel profitabilitas (ROA), 

dengan jumlah data (N) adalah 92 data. 

Nilai minimum dari profitabilitas yaitu 

sebesar 0,00023 yang dimiliki oleh PT 

Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 

2016, hal ini dapat diartikan bahwa 

kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba bersih dengan 

memanfaatkan asset yang dimiliki 

perusahaan masih sangat rendah, karena 

perusahaan tersebut belum secara optimal 

menggunakan asset yang dimiliki untuk 

menghasilkan laba. Perusahaan yang 

memiliki nilai maksimum sebesar 0,39411 

adalah PT Baramulti Suksessarana Tbk 

(BSSR) pada tahun 2017, hal ini dapat 

diartikan bahwa kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dengan 

memanfaatkan asset yang dimiliki cukup 

baik.  

Tabel 3 diatas menunjukkan hasil 

analisis deskriptif dengan dengan nilai 

rata-rata (mean) sebesar 0,077022 dan 

standar deviasi sebesar 0,079509. Hasil 

dari penelitian pada variabel profitabilitas 

(ROA) nilai mean lebih besar 

dibandingkan standar deviasinya, 

0,077022 < 0,079509 sehingga 

mengindikasikan bahwa heterogen. 

 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Tabel 4 

Hasil Uji Normalitas 

Tahap N 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

1 103 0,000 

2 96 0,013 

3 92 0,098 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

 

Tabel 4 menunjukkan hasil uji 

normalitas outlier data menggunakan One-

Sample Kolmogorov-Smirnov, dapat 

dilihat bahwa pada tahap normalitas satu 

memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) =  

(0,000 < 0,05), sedangkan pada tahap 

normalitas dua memiliki nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) =  (0,013 < 0,05),  kedua hasil 

tersebut menunjukan kesimpulan yang 

berarti tolak H0. Hasil ini dapat 

disimpulkan bahwa residual hasil regresi 

tidak berdistribusi normal. Peneliti 

melakukan casewise/outlier untuk 

menentukan data yang dibuang atau rusak. 

Tahap ketiga uji normalitas adalah tahap 

terakhir peneliti melakukan outlier 

(kedua). Berdasarkan tabel 4 uji normalitas 

dengan menggunakan uji statistik non-

parametik Kolmogorov-Smirnov 

menunjukkan bahwa data berdistribusi 

normal, hal tersebut dapat diketahui dari 

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,098 > 0,05 

yang berarti gagal tolak H0. 

b. Uji Autokorelasi 

Tabel 5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

  

Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -,11048 

Total Cases 92 

Number of 

Runs 
46 

Z -,210 

Asymp. Sig. 

(2-tailed) 
,834 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

Tabel diatas menunjukkan hasil dari 

pengujian Runs Test diatas memiliki nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,834 yang 

berarti > 0,05. Sehingga  dapat ditarik 

kesimpulan bahwa model regresi pada 

penelitian ini tidak terjadi atau terbebas 

dari autokorelasi. 
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c. Uji Heterokedastisitas 

Tabel 6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

1 (Constant) 0,000 

VAIC 0,077 

ROA 0,740 

Sumber: Data diolah dari SPSS 

Tabel diatas menunjukkan hasil uji 

heterokedastisitas dengan menggunakan 

uji glejser yaitu intellectual capital 

(VAIC) memiliki nilai signifikansi 0,077 

dan profitabilitas (ROA) memilliki nilai 

signifikansi 0,740. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa variabel-variabel 

tersebut memiliki nilai lebih besar dari (α 

= 0,05), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model persamaan regresi pada 

penelitian tidak terjadi gejala 

heterokedastisitas 

 

d. Uji Analisis Regresi Linear 

Sederhana 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Model Regresi Moderasi 

Persamaan Pertama 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
Sig. 

 
B 

1 
(Constant) 0,843 0,000 

VAIC 0,081 0,001 

Sumber: Data diolah dari SPSS pada 

lampiran 10 

 

Tabel 7 hasil olah SPSS 

menunjukkan bahwa nilai signifikansinya 

0,001, dengan   = 0,05 (0,001 < 0,05). 

Nilai P-value lebih kecil dari   yang 
menunjukkan bahwa variabel intellectual 

capital (VAIC) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaan (PBV). Maka persamaan 

regresi yang dapat dibuat adalah sebagai 

berikut : PBV = 0,843 + 0,081 (VAIC) + e 

 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

Tabel 8 

Hasil Uji Statistik F 

Persamaan F Sig. 

Y = α + β1 X + e 11,099 0,001 

Y = α + β1 X + β2 Z + e 17,246 0,000 

Y = α + β1 X + β2 Z + β3 X*Z + e 11,423 0,000 

     Sumber : Data olah SPSS  

a. Uji F 

Tabel diatas menunjukkan 

bahwa hasil uji anova atau F test untuk 

persamaan pertama adalah nilai F sebesar 

11,099 dan nilai signifikan = 0,001 < α = 

0,05. Hasil uji anova atau F test untuk 

persamaan kedua adalah nilai F sebesar 

17,246 dan nilai signifikan = 0,000 < α = 

0,05. Hasil uji anova atau F test untuk 

persamaan ketiga adalah nilai F sebesar 

11,423 dan nilai signifikan = 0,000 < α = 

0,05. Kesimpulan dari hasil diatas yaitu 

tolak H0, hal ini berarti bahwa model 

regresi fit. 

Tabel 9 

Hasil Uji Koefisian Determinan (R
2
) 

Persamaan R Square 
Adjusted R 

Square 

Y = α + β1 X + e.............................................(1) 0,110 0,100 

Y = α + β1 X + β2 Z + e..................................(2) 0,279 0,263 

Y = α + β1 X + β2 Z + β3 X*Z + e..................(3) 0,280 0,256 

       Sumber : Data Olah SPSS  
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b. Uji Koefisien Deterimasi (R
2
) 

Tabel diatas menunjukkan hasil uji 

koefisian determinan (R
2
) pada persamaan 

pertama dengan hasil R
2 

sebesar 0,110. 

Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh 

intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan sebesar 11 %, sedangkan 

sisanya sebesar 89% (100% - 11%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Hasil uji koefisian determinan (R
2
) pada 

persamaan kedua dengan hasil adjusted R 

Square sebesar 0,263. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh intellectual 

capital dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan sebesar 26,3 % , sedangkan 

sisanya sebesar 73,7% (100% - 26,3%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

Hasil uji koefisian determinan (R
2
) pada 

persamaan ketiga dengan hasil adjusted R 

Square
 

sebesar 0,256. Maka dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh intellectual 

capital dan profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan sebesar 25,6% , sedangkan 

sisanya sebesar 74,4% (100% - 25,6%) 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model penelitian ini. 

 

 

Tabel 10 

Hasil Uji Statistik t (Persamaan 1) 

Model T Sig. 

1 (Constant) 6,834 0,000 

VAIC 3,331 0,001 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

c. Uji t 

Tabel diatas menunjukkan 

variabel VAIC yang merupakan proksi 

dari intellectual capital memiliki t hitung 

sebesar 3,331 dengan tingkat sigifikansi 

0,000. Hal ini menunjukkan tingkat 

signifikansi intellectual capital yang 

diproksikan oleh VAIC kurang dari 0,05 

yang berarti tolak H0 sehingga dapat 

disimpulakan bahwa intellectual capital 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Uji Regresi Moderasi dengan Metode Interaksi 

Tabel 11 

Hasil Uji Model Regresi Moderasi (Persamaan 2) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

B 

1 (Constant) 0,714 6,202 0,000 

VAIC 0,028 1,119 0,266 

ROA 4,453 4,575 0,000 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

 

Tabel 11 menunjukkan hasil 

persamaan PBV = 0,714 + 0,028 (VAIC) + 

4,453 (ROA) + e, dengan interpretasi, 

hasil olah SPSS menunjukkan bahwa P-

value  2(ROA) = 0,000, dengan   = 0,05 
(0,000 < 0,050). Nilai P-value lebih kecil 

dari   yang menunjukkan bahwa variabel 
profitabilitas (ROA) berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel nilai 

perusahaan (PBV).   
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Tabel 12 

Hasil Uji Model Regresi Moderasi (Persamaan 3) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 

B 

1 (Constant) 0,682 4,570 0,000 

VAIC 0,035 1,089 0,279 

ROA 4,997 2,685 0,009 

INTERAKSI -0,086 -0,343 0,732 

Sumber: Data diolah dari SPSS  

Tabel 12 menunjukkan hasil 

persamaan PBV = 0,682 + 0,035 (VAIC) + 

4,997 (ROA) – 0,086 (INTERAKSI) + e, 

dengan interpretasi, hasil olah SPSS 

menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi 

untuk varibel interaksi antara VAIC 

dengan ROA sebesar -0,086 dan memiliki 

P-value  3= 0,732, dengan   = 0,05 (0,732 

< 0,050), yang dapat diartikan bahwa nilai 

P-value lebih besar dari   yang 
menunjukkan bahwa variabel profitabilitas 

(ROA) sebagai moderasi, tidak dapat 

memoderasi intellectual capital terhadap 

nilai perusahaan. Maka dari hasil uji 

persamaan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa variabel profitabilitas merupakan 

prediktor moderator yang artinya variabel 

moderasi ini hanya berperan sebagai 

variabel prediktor (independen) dalam 

model hubungan yang dibentuk. 

 

 

Pengaruh VAIC Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai tambah (value added) 

intellectual capital dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan yang diukur dengan 

menggunakan price to book value (PBV). 

Hal ini dikarenakan, 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.  

Oleh karena itu, bukti empiris 

mengenai pengaruh intellectual capital 

terhadap nilai perusahaan sesuai dengan 

konsep Resource Based Theory (RBT). 

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, yaitu sumber daya yang unik 

dan susah ditiru oleh para pesaing 

(Aprilina, 2014). 

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 
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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 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 knowledge 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 

lebih pada perusahaan dengan cara 

berinvestasi lebih tinggi (Ihyamul, 2009). 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang 

diungkapkan oleh Yunita et al (2017), 

Sayiddah dan Saifi (2017), Indri (2015), 

Berzkalne dan Zelgave (2014) mengatakan 

adanya pengaruh signifikan dari 

Intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. 

 

Pengaruh VAIC Terhadap Nilai 

Perusahaan dengan Profitabilitas 

sebagai Variabel Moderating 

 

Tujuan akhir setiap perusahaan 

pastinya pada penciptaan nilai (value 

creation), kepemilikan serta pemanfaatan 

sumber daya intelektual yang 

memungkinkan perusahaan untuk 

meningkatkan nilai tambah. 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, yaitu sumber 

daya yang unik dan susah ditiru oleh para 

pesaing (Aprilina, 2014). 

Berdasarkan hasil penelitian ini 

diperoleh temuan bahwa profitabilitas 

dapat memoderasi hubungan antara 

intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. Hasil ini dibuktikan dengan 

interaksi ROA*VAIC lebih besar daripada 

alpha yaitu 0,732 < 0,05 atau -0,343 < -

1,675. Kondisi tersebut menunjukan 

bahwa profitabilitas tidak dapat 

memoderasi pengaruh intellectual capital  

terhadap nilai perusahaan.  

Investor cenderung akan 

memberikan nilai lebih pada perusahaan 

yang mampu mengelola sumber daya 

intelektualnya, karena perusahaan tersebut 

akan mampu untuk menciptakan nilai 

tambah untuk perusahaan dan 

meningkatkan kesejahteraan shareholder. 

Tinggi rendahnya nilai profitabilitas 

perusahaan tidak akan berpengaruh pada 

minat investor dalam mengambil 
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keputusan untuk berinvestasi pada suatu 

perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan meskipun nilai profitabilitas dalam 

penelitian ini terbilang sangat rendah yaitu 

rata-rata nilai profitabilitas dari tahun 

2013-2017 hanya sebesar 0,0770223 atau 

sebesar 7,7%. Namun, rata-rata nilai 

perusahaan dikatakan masih sangat bagus 

dari tahun 2013-2017 yaitu sebesar 

1,16916708. Dimana harga saham 

perusahaan dikatakan lebih tinggi daripada 

nilai bukunya jika perusahaan tersebut 

memiliki nilai PBV >1.   

Kondisi diatas dapat diartikan 

bahwa sebagus apapun penciptaan nilai 

perusahaan namun perusahaan tersebut 

tetap tidak dapat menghasilkan 

profitabilitas yang baik. Hal tersebut dapat 

terjadi karena kondisi industri 

pertambangan yang lesu dan didukung dari 

data tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa 

rata-rata profitabilitas perusahaan sektor 

pertambangan sangat rendah, terutama 

pada tahun 2014 hingga tahun 2016. Selain 

itu, berdasarkan hasil analisis deskriptif 

variabel profitabilitas (ROA) memiliki 

nilai mean lebih besar dibandingkan 

standar deviasinya, sehingga 

mengindikasikan bahwa rentang data kecil 

dan data tersebut dapat dikatakan sebagai 

data yang bersifat homogen. Kondisi 

industri pertambangan yang lesu inilah 

yang mengakibatkan pencapaian 

perusahaan tidak dapat maksimal. 

Penelitian ini juga sejalan dengan 

penelitian yang dikemukakan oleh Yunita 

et al (2017) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak mampu memoderasi 

pengaruh intellectual capital terhadap nilai 

perusahaan. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pengujian analisis yang 

telah dilakukan pada 92 data sampel 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2017. Berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan, berikut 

adalah kesimpulan yang dapat diperoleh : 

1. Hasil menunjukkan bahwa intellectual 

capital (VAIC
TM

) berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Oleh 

karena itu, pengelolaan intellectual 

capital yang baik dapat mengantarkan 

perusahaan pada performa yang baik 

sehingga dapat menarik banyak 

investor untuk berivestasi pada 

perusahaan tersebut, yang kemudian 

akan berakibat pada meningkatnya 

nilai perusahaan. 

2. Hasil menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak mampu 

memoderasi pengaruh intellectual 

capital (VAIC
TM

) terhadap nilai 

perusahaan.  

 

Keterbatasan 

Keterbatasan penelitian yang diperoleh 

selama penelitian berlangsung adalah : 

1. Banyak perusahaan pertambangan yang 

mengalami kerugian selama periode 

2013-2017, sehingga mengakibatkan 

banyak data sampel yang tereliminasi 

karena kriteria sampel. 

2. Penelitian ini memiliki hasil uji 

koefisian determinan R Square pada 

persamaan satu sebesar 11 %, 

persamaan dua sebesar 26,3% dan 

persamaan tiga sebesar 25,6%. Hal ini 

menandakan bahwa pengaruh dari 

variabel independen pada penelitian ini 

cukup lemah karena sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 

 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutya 

adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan 

untuk meneliti kasus yang berbeda 

misalnya intellectual capital 

disclosure 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat melakukan pengujian pada 

sektor perusahaan lain yang dapat 
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memoderasi hubungan antara 

intellectual capital dengan nilai 

perusahaan  

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat 

menggunakan tehnik pengujian 

statistik yang lebih tepat 
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