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BAB  II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Ni Made Sunarsih dan Ni Putu Yuria Mendra (2012) 

Penelitian ini mengenai “Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Modal intelektual dihitung dengan Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) dan kinerja keuangan dihitung dengan 

menggunakan Return On Equity (ROE) dan nilai perusahaan dihitung 

menggunakan book value (PBV). Teknik analisis data menggunakan analisis jalur, 

yaitu perluasan dari analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini 

adalah modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, modal 

intelektual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan dan kinerja keuangan 

sebagai mediator variabel mampu memediasi hubungan antara modal intelektual 

dan nilai perusahaan. 

Persamaan : 

1) Variabel independennya adalah modal intelektual yang dihitung dengan 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

).  

2) Variabel dependennya dihitung dengan book value (PBV). 

3) Variabel interveningnya menggunakan kinerja keuangan. 
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4) Menggunakan data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan : 

1) Variabel dependennya pada penelitian terdahulu adalah nilai perusahaan 

sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan 

dan nilai perusahaan. 

2) Kinerja keuangan pada penelitian terdahulu diukur dengan menggunakan 

ROE sedangkan penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan 

menggunakan ROA, ROE dan EPS. 

3) Nilai perusahaan pada penelitian terdahulu diukur dengan menggunakan 

PBV sedangkan pada penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan 

menggunakan PBV dan PER. 

4) Populasi penelitian terdahulu adalah semua perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5) Pada penelitian terdahulu periode penelitiannya yaitu 2005-2010, sedangkan 

periode penelitian ini yaitu 2010-2012. 

 

2.1.2 Novelina Yunita (2012)  

Penelitian ini menguji “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan Dan Nilai Pasar”. Variabel independennya yaitu Modal Intelektual 

(VAIC
TM

)  dan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan (CR, DER, ROA) 

dan nilai perusahaan (PER, PBV, ASR). Teknik analisis data menggunakan 

analisis deskriptif dan analisis inferensial dengan Partial Least Square (PLS). 
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Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten 

listing selama tahun 2009-2010, dan diambil dengan metode purposive sampling. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan dan nilai pasar. 

Persamaan : 

1) Variabel independennya yaitu Modal intelektual (VAIC
TM

) dan variabel 

dependennya yaitu kinerja keuangan dan nilai perusahaan. 

2) Teknik analisis data yang digunakan yaitu Partial Least Square (PLS). 

3) Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur. 

Perbedaan : 

1) Kinerja keuangan penelitian terdahulu diukur dengan menggunakan CR, 

DER, ROA sedangkan pada penelitian ini kinerja keuangan diukur dengan 

ROA, ROE, EPS. 

2) Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan PBV dan PER. 

3) Periode untuk penelitian terdahulu dilakukan selama satu tahun yaitu pada 

tahun 2009-2010, sedangkan pada penelitian ini dilakukan selama tiga tahun 

yaitu pada tahun 2010-2012. 

 

2.1.3 I Gede Cahyadi Putra (2012) 

Penelitian ini mengidentifikasikan “Pengaruh Modal Intelektual Pada Nilai 

Perusahaan Perbankan Yang Go Public Di Bursa Efek Indonesia”. Modal 

intelektual dihitung dengan Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

 ) dan 

nilai perusahaan diukur dengan price to book value (PBV). Berdasarkan metode 
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purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun, 2008-2010. Teknik analisis 

data menggunakan multiple regression analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada nilai perusahaan. 

Persamaan : 

1) Variabel independen yang digunakan yaitu Modal Intelektual (VAIC
TM

 ). 

2) Periode tahun penelitian dilakukan selama tiga tahun. 

Perbedaan : 

1) Variabel dependen penelitian terdahulu adalah nilai perusahaan (PBV), 

sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan (ROA, 

ROE, EPS) dan nilai perusahaan (PBV dan PER).  

2) Teknik Analisis data penelitian terdahulu menggunakan multiple Regression 

Analysis, sedangkan pada penelitian ini menggunakan Partial Least Square 

(PLS). 

3) Sampel penelitian terdahulu adalah perusahaan perbankan yang Go Public 

di Bursa Efek Indonesia, sedangkan sampel penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur. 

 

2.1.4 Benny Kuryanto dan Muchamad Syafruddin (2009) 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja 

Perusahaan”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meneliti pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan VAIC. 

Perusahaan yang dianalisis hanya pada perusahaan Indonesia terdaftar di Bursa 
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Efek Indonesia periode 2003-2005. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE, EPS dan ASR. Teknik analisis 

data menggunakan PLS (Partial Least Square). Hasil penelitian ini adalah 

Intellectual Capital tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dan kinerja 

perusahaan masa depan. 

Persamaan : 

1) Variabel independennya adalah modal intelektual (VAIC
TM

). 

2) Teknik analisis datanya menggunakan PLS (Partial Least Square). 

3) Periode penelitian selama tiga tahun. 

4) Menggunakan data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia. 

Perbedaan : 

1) Variabel dependen pada penelitian terdahulu adalah kinerja keuangan 

sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah kinerja keuangan dan 

nilai pasar perusahaan. Kinerja keuangan pada penelitian terdahulu 

menggunakan ROE, EPS dan ASR sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan ROA, ROE dan EPS. Nilai pasar perusahaan pada penelitian 

ini menggunakan PBV dan PER. 

 

2.1.5 Hong Pew Tan, David Plowman dan Phil Hancock (2007) 

Penelitian ini berjudul “Intellectual Capital And Financial Returns Of 

Companies”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara 

modal intelektual (IC) perusahaan dan kinerja keuangan (ROE, EPS, ASR). 

Sampel dalam penelitian ini yaitu 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
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Singapore tahun 2000-2002. Teknik analisis data menggunakan metode Partial 

Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IC dan kinerja 

perusahaan berhubungan positif, IC berkorelasi dengan kinerja perusahaan di 

masa depan, tingkat pertumbuhan IC sebuah perusahaan berhubungan positif 

dengan kinerja perusahaan, dan kontribusi IC terhadap kinerja perusahaan berbeda 

oleh industri. 

Persamaan : 

1) Variabel independennya yaitu kinerja keuangan. 

2) Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). 

Perbedaan : 

1) Kinerja keuangan penelitian terdahulu diukur dengan menggunakan ROE, 

EPS, ASR. Sedangkan pada penelitian ini kinerja keuangannya diukur 

dengan menggunakan ROA, ROE, EPS. 

2) Penelitian terdahulu menggunakan data laporan keuangan di Bursa Efek 

Singapura sedangkan pada penelitian ini menggunakan data laporan 

keuangan di Bursa Efek Indonesia. 

3) Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2000-2002 sedangkan periode 

penelitian ini adalah tahun 2010-2012. 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Stakeholder Theory 

Teori stakeholder lebih mempertimbangkan posisi para stakeholder yang 

dianggap powerfull. Kelompok stakeholder inilah yang menjadi pertimbangan 

utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan 

suatu informasi di dalam laporan keuangan (Ulum, 2008). Manajemen organisasi 

diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder 

mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada stakeholder 

(Ulum, 2009 : 4). Hal itu dilakukan agar stakeholder mengetahui aktivitas dan 

kinerja perusahaan yang nantinya para stakeholder dapat memberikan masukan 

kepada perusahaan dalam menjalankan aktivitas-aktivitas dan fungsi-fungsi 

manajemen untuk mengoptimalkan sumber daya dan pendapatan yang ada di 

perusahaan agar perusahaan terus berkembang dan mampu bersaing di pasar 

global serta dapat mengetahui dividen yang didapat oleh stakeholder dari 

investasinya. 

Tujuan utama dari stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi 

mengerti lingkungan stakeholder mereka dan melakukan pengelolaan dengan 

lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan 

mereka (Ulum, 2009 : 5). Menurut teori stakeholder bila dikaitkan dengan 

penelitian ini, manajemen bertanggung jawab dalam hal penggunaan aset, 

pengelolaan aset dan pelaporan segala aktivitas perusahaan kepada stakeholder. 

Stakeholder dilibatkan dalam segala aktivitas perusahaan karena mereka 
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mempunyai hak untuk mengetahui segala informasi yang ada di perusahaan mulai 

dari penggunaan aset hingga pelaporan dalam laporan keuangan. Dalam penelitian 

ini dijelaskan asetnya yaitu modal intelektual, apabila perusahaan menggunakan 

dan mengelola dengan baik modal intelektual maka akan menciptakan value 

added yang nanti akan mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan suatu 

perusahaan. Jika kinerja keuangan perusahaan meningkat, maka akan 

mendongkrak nilai perusahaan di pasar modal. 

 

2.2.2 Resources-Based Theory 

Teori ini beranggapan bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan yang 

kompetitif apabila perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang unggul, yaitu 

sumber daya yang langka, susah untuk ditiru oleh para pesaing dan tidak ada 

penggantinya (Barney, 1991) dalam Ivan dan Mohamad (2013). 

Menurut Resource-Based Theory (RBT) bila dikaitkan dengan penelitian 

ini, sumber daya yang unggul dan langka di perusahaan adalah sumber daya 

manusia yang merupakan elemen dari modal intelektual. Kemampuan dari sumber 

daya manusia yang ada di perusahaan berbeda antara satu dengan yang lain, hal 

ini akan berguna bagi perusahaan dalam mengelola aset perusahaan, menciptakan 

inovasi-inovasi baru agar perusahaan dapat berkembang dan bersaing secara 

kompetitif. 

Pengelolaan modal intelektual secara baik oleh perusahaan dapat 

memberikan value added bagi perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan dan nilai pasar perusahaan. Kinerja keuangan 
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perusahaan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Salah satu tujuan dari 

laporan keuangan perusahaan adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi 

investor maupun calon investor untuk membuat keputusan investasi, apabila 

kinerja keuangan perusahaan meningkat dan mempunyai prospek di masa depan 

yang baik, maka pandangan investor atau calon investor terhadap nilai pasar suatu 

perusahaan tersebut juga baik. 

 

2.2.3 Kinerja Keuangan 

Kinerja perusahaan bertujuan untuk mengukur tingkat perolehan laba suatu 

perusahaan. Menurut Ceicilia dan Josepha (2011) Kinerja perusahaan sangat 

esensial bagi manajemen karena menghasilkan outcome yang telah dicapai baik 

oleh individu atau kelompok individu dalam suatu organisasi yang terkait dengan 

otoritas dan tanggung jawab dalam mencapai legalitas tujuan, bukan terhadap 

hukum dan mengkonfirmasi moral dan etik. Rasio kinerja keuangan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Return On Assets (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat 

aset yang tertentu (Mamduh dan Abdul, 2009 : 84). ROA merupakan indikator 

yang digunakan untuk melihat bagaimana tingkat profitabilitas dari suatu 

perusahaan jika dikaitkan dengan total asetnya (Rizki, 2012). 
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Rumus yang digunakan adalah : 

 

 

 

Return on Equity (ROE) 

Return On Equity (ROE) merupakan rasio profitabilitas yang berhubungan dengan 

keuntungan investasi. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran profitabilitas 

dari sudut pandang pemegang saham (Mamduh dan Abdul, 2009 : 84). 

 

 

 

Earning per Shares (EPS) 

Rasio keuangan lain yang sering digunakan oleh investor saham (atau calon 

investor saham) untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba 

berdasarkan saham yang dipunyai adalah Earning Per Share (EPS) (Mamduh dan 

Abdul, 2009 : 187). EPS merupakan analisis laba dari sudut pandang pemilik 

dipusatkan pada laba per saham dalam suatu perusahaan (Selvi dan Golrida, 

2013). 
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2.2.4 Nilai Pasar Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan kondisi tertentu yang telah dicapai oleh suatu 

perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan 

setelah melalui suatu proses kegiatan selama beberapa tahun, yaitu sejak 

perusahaan tersebut didirikan sampai dengan saat ini (Dwi Sukirni, 2012). 

Menurut Husnan (2000) dalam I Gede (2012) yang dimaksud dengan nilai 

perusahaan merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila 

perusahaan tersebut dijual. Apabila, perusahaan menawarkan saham ke publik 

maka nilai perusahaan akan tercermin pada harga sahamnya. Jadi, dengan 

meningkatnya harga saham atau sudah barang tentu seorang pemegang saham 

akan menjadi lebih kaya atau lebih makmur. 

Semakin tinggi harga saham semakin tinggi nilai perusahaan. Kekayaan 

pemegang saham dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham 

yang merupakan cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan 

manajemen aset (Dwi Sukirni, 2012). Nilai pasar perusahaan berguna untuk 

memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan di masa lampau dan prospek 

perusahaan di masa depan (Bambang, Murtanto dan Ari, 2012). 

Chen et al. (2005) menyatakan bahwa investor akan memberikan nilai 

yang lebih tinggi pada perusahaan yang memiliki sumber daya intelektual yang 

lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki sumber daya 

intelektual yang rendah. Nilai yang diberikan oleh investor kepada perusahaan 

tersebut akan tercermin dalam harga saham perusahaan. 
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Rasio nilai pasar perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Price To Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio (PER). 

 

Price To Book Value (PBV) 

Price to book value dipilih sebagai ukuran kinerja karena menggambarkan 

besarnya premi yang diberikan pasar atas modal intelektual yang dimiliki 

perusahaan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa pasar semakin percaya 

akan prospek perusahaan tersebut (I Gede, 2012). 

 

 

 

Price Earning Ratio (PER) 

Price Earning Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan untuk melihat 

perbandingan harga perlembar saham terhadap pendapatan per sahamnya 

(Novelina, 2012). 

 

 

 

2.2.5 Intellectual Capital 

Intellectual capital adalah aset tak berwujud yang memegang peran penting dalam 

meningkatkan daya saing perusahaan dan juga dimanfaatkan secara efektif untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan (Selvi dan Golrida, 2013). Astuti (2005) 

dalam Novia Wijaya (2012) menyatakan bahwa intellectual capital dapat 

PBV = 
SahamLembar per Buku  Nilai

Penutupan  Saham Harga
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diartikan sebagai saham atau modal yang berbasis pada pengetahuan yang dimiliki 

oleh perusahaan. 

Bontis et al. (2000) dalam Ulum (2008) menyatakan bahwa secara umum, 

para peneliti mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, yaitu: 

a. Human capital (HC) 

Human Capital merepresentasikan individual knowledge stock suatu 

organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Human Capital merupakan 

kombinasi dari genetic inheritance; education; experience, and attitude tentang 

kehidupan dan bisnis. 

Human Capital merupakan hal penting bagi suatu perusahaan. Human 

capital juga dapat mencerminkan kemampuan masing-masing individu yang ada 

di perusahaan dalam mengatasi masalah yang di hadapi oleh perusahaan, baik 

masalah internal maupun eksternal perusahaan serta dapat menciptakan inovasi-

inovasi baru melalui pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing orang yang 

ada di perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan dan nilai pasar 

perusahaan. 

b. Structural capital (SC) 

Structural Capital meliputi seluruh non human storehouses of knowledge 

dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, organisational charts, 

process manuals, strategies, routines dan segala hal yang membuat nilai 

perusahaan lebih besar daripada nilai materialnya. 

Setelah perusahaan mampu menggunakan Human Capital yang ada di 

perusahaan secara baik, dalam Structural Capital dijelaskan bagaimana sistem di 
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perusahaan dapat menjadi wadah untuk human capital. Sistem yang ada di 

perusahaan mulai dari top management hingga lini paling bawah dapat diterapkan 

dengan baik untuk meningkatkan kinerja keuangan dan menghasilkan value added 

bagi perusahaan. 

c. Customer capital (CC) 

Customer Capital adalah pengetahuan yang melekat dalam marketing 

channels dan customer relationship dimana suatu organisasi mengembangkannya 

melalui jalannya bisnis. 

Customer Capital menjelaskan bagaimana perusahaan menjalin hubungan 

baik kepada mitra kerjanya seperti stakeholder, pemerintah, pelanggan, dan semua 

yang terlibat dalam proses bisnis perusahaan agar dapat menghasilkan dan 

meningkatkan value added perusahaan. 

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan jika perusahaan dapat 

menggunakan, mengelola dan mengoptimalkan modal intelektual yang dimiliki 

perusahaan secara efektif dan efisien, yaitu human capital, structural capital dan 

customer capital maka diharapkan kinerja keuangan dan nilai perusahaan tersebut 

dapat meningkat dan perusahaan dapat bersaing secara kompetitif dengan 

perusahaan lain di industri pasar global.  

 

2.2.6 Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

Metode value added intellectual coefficient (VAIC
TM

) dikembangkan oleh Pulic 

pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang value 

creation efficiency dari aset berwujud (tangible asset) dan aset tidak berwujud 
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(intangible assets) yang dimiliki perusahaan. VAIC
TM

 merupakan instrumen 

untuk mengukur kinerja intellectual capital perusahaan. Model ini dimulai dengan 

kemampuan perusahaan untuk menciptakan value added (VA). VA adalah 

indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan 

kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (value creation). VA dihitung 

sebagai selisih antara output dan input (Ulum, 2009). 

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan, 

bukan hanya bagi investor. Pengukuran kinerja perusahaan penting bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan nilai perusahaan terus-menerus. 

kinerja yang baik menunjukkan perusahaan tersebut dapat memaksimumkan 

kesejahteraan pemegang sahamnya. Sebuah perusahaan dapat mengukur modal 

intelektualnya dengan menggunakan metode pengukuran Value Added Intellectual 

Capital (VAIC), yaitu dengan melihat kemampuan intelektual yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut dan nilai yang dimiliki perusahaan tersebut hingga saat ini. 

Output (OUT) merepresentasikan revenue dan mencakup seluruh produk 

dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang 

digunakan dalam memperoleh revenue. Hal penting dalam model ini adalah 

bahwa beban karyawan (labour expenses) tidak termasuk dalam IN. Karena peran 

aktifnya dalam proses value creation, intellectual potential (yang 

direpresentasikan dengan labour expenses) tidak dihitung sebagai biaya (cost) dan 

tidak masuk dalam komponen IN. Karena itu, aspek kunci dalam model Pulic 

adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value 

creating entity) (Ulum, 2009). 
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Pulic (2004) dalam Bambang, Murtanto dan Ari (2012) menyarankan tiga 

komponen utama nilai tambah atau VAIC
TM

 (yang merupakan proksi dari modal 

intelektual) yaitu, modal fisik (VACA - Value Added Capital Employed), modal 

manusia (VAHU-Value Added Human Capital) dan modal struktural ( STVA - 

Structural Capital Value Added). 

Modal Fisik (VACA - Value Added Capital Employed) 

VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical 

capital. Pulic mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan return 

yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka berarti perusahaan tersebut 

lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. Dengan demikian, pemanfaatan CE yang 

lebih baik merupakan bagian dari IC perusahaan (Ulum, 2008). 

Modal Manusia (VAHU-Value Added Human Capital) 

VAHU menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan 

kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan (Ulum, 2008). 

Hubungan antara value added dan human capital mengindikasikan kemampuan 

HC untuk menciptakan nilai dalam sebuah perusahaan (Tan et al., 2007). Modal 

manusia merupakan sumber penting bagi perusahaan dalam menciptakan value 

added maupun meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Modal manusia 

dalam perusahaan meliputi pengetahuan karyawan, karyawan yang handal dan 

kompeten, komitmen dan loyalitas dari karyawan.  
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Modal Struktural (STVA - Structural Capital Value Added) 

Value added structural capital menunjukkan berapa banyak value added dapat 

dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan setelah dikurangkan dengan dana yang 

dikeluarkan untuk tenaga kerja (Novia Wijaya, 2012). Modal struktural terdiri dari 

struktur organisasi, sistem manajemen perusahaan, dan lainnya yang mampu 

menciptakan dan meningkatkan value added bagi perusahaan. 

Keunggulan metode VAIC
TM

 adalah karena data yang dibutuhkan relatif 

mudah diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang 

dibutuhkan untuk menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka 

keuangan yang standar yang umumnya tersedia dari laporan keuangan 

perusahaan. Lain halnya dengan pengukuran IC yang lain, dimana pengukuran 

tersebut hanya terbatas dalam menghasilkan indikator keuangan dan non-

keuangan yang unik yang hanya untuk melengkapi profil suatu perusahaan secara 

individu. Indikator-indikator tersebut, khususnya indikator non-keuangan, tidak 

tersedia atau tidak tercatat oleh perusahaan yang lain (Tan et.al., (2007) dalam 

Rizki, 2012). 

 

2.2.7 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan 

Dalam resources based theory menyatakan bahwa perusahaan akan mencapai 

keunggulan apabila memiliki dan dapat menggunakan sumber daya yang unggul. 

Sumber daya yang dimaksud disini adalah modal intelektual yang ada di 

perusahaan. Selain itu dalam Ulum (2008), jika IC merupakan sumber daya yang 

terukur untuk peningkatan competitive advantages, maka IC akan memberikan 
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kontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (Harrison dan Sullivan, 2000; 

Chen et al., 2005; Abdol mohammadi, 2005). Salah satu contoh dari sumber daya 

yang ada di perusahaan adalah karyawan (human capital). 

 Ulum (2008) menjelaskan konsensus yang berkembang dalam konteks 

teori stakeholder adalah bahwa laba akuntansi hanyalah merupakan ukuran return 

bagi pemegang saham (shareholder), sementara value added adalah ukuran yang 

lebih akurat yang diciptakan oleh stakeholders dan kemudian didistribusikan 

kepada stakeholders yang sama (Meek dan Gray, 1988).  

Apabila perusahaan dapat mengggunakan dan mengembangkan kinerja dan 

produktivitas karyawan, maka karyawan tersebut memiliki suatu nilai tambah dan 

nantinya akan bisa meningkatkan penjualan dan perolehan pendapatan 

perusahaan. Jika perolehan pendapatan perusahaan meningkat, maka laba yang 

dihasilkan juga akan meningkat, itu artinya jika pendapatan dan laba meningkat 

maka ROA dan ROE perusahaan akan meningkat pula. Apabila ROA dan ROE 

meningkat maka dapat dikatakan bahwa perusahaan mampu mengelola hasil 

operasi, investasi dan keputusan pembiayaan dan hal tersebut akan tercermin 

dalam EPS. 

Penelitian yang meneliti mengenai pengaruh modal intelektual terhadap 

kinerja keuangan perusahaan sudah banyak dilakukan, salah satunya seperti Hong 

Pew Tan, David Plowman dan Phil Hancock (2007) dan hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa intellectual capital dan kinerja perusahaan berhubungan 

positif. Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return 

On Assets (ROA), Return on Equity (ROE) dan Earnings Per Shares (EPS). 
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2.2.8 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Pasar Perusahaan 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya. Semakin baik suatu perusahaan dalam memaksimalkan potensi di 

dalam perusahaan tersebut baik dari pengelolaan aset berwujud maupun aset tidak 

berwujud, maka akan semakin tinggi value added yang dapat dihasilkan oleh 

perusahaan tersebut. Value added ini yang nantinya dapat mendorong kinerja 

keuangan perusahaan untuk kepentingan stakeholder (Ivan dan Mohamad, 2013). 

Jika market value efisien, maka investor akan menilai perusahaan lebih 

tinggi dan akan meningkatkan investasinya pada perusahaan yang memiliki 

investasi atau pengeluaran intellectual capital yang lebih besar (Belkaoui, 2003) 

dalam Bambang, Murtanto dan Ali (2012). Investor percaya bahwa modal 

intelektual merupakan faktor utama yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan 

di tengah persaingan yang ketat, yang kemudian akan memberikan peningkatan 

nilai pasar dan kinerja keuangan (Bambang, Murtanto dan Ari, 2012). 

Apabila nilai perusahaan meningkat, maka akan meningkat pula harga 

saham perusahaan di pasar modal sehingga PBV dan PER juga akan meningkat. 

Hal itu menunjukkan bahwa pasar semakin percaya akan prospek perusahaan di 

masa depan. Rasio nilai pasar perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Price To Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio (PER). 
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2.2.9 Pengaruh Modal Intelektual Terhadap Nilai Pasar Perusahaan 

Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Mediator 

Nilai pasar merupakan jumlah atau besaran harga saham yang mau dibayar 

oleh investor. Harga saham juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan yang ada di 

perusahaan. apabila kinerja keuangan perusahaan baik maka akan meningkatkan 

nilai saham suatu perusahaan di pasar modal. Dalam teori stakeholder juga 

dijelaskan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. 

Jika perusahaan mampu menggunakan, mengelola dan mengoptimalkan 

dengan baik modal intelektualnya sehingga akan menciptakan value added dan 

akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang nantinya kinerja keuangan 

perusahaan tersebut dapat mencerminkan nilai pasar perusahaan di pasar modal. 

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa modal intelektual berperan 

penting dalam meningkatkan nilai pasar perusahan melalui kinerja keuangan 

sebagai mediatornya. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya mengenai 

perngaruh modal intelektual terhadap nilai pasar dengan kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening, salah satunya adalah Ni Made Sunarsih dan Ni Putu Yuria 

Mendra (2012) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa modal intelektual 

berpengaruh positif pada kinerja keuangan, modal intelektual tidak berpengaruh 

terhadap nilai pasar dan kinerja keuangan sebagai mediator dapat memediasi 

hubungan antara modal intelektual dan nilai pasar. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

Gambar 2.1 merupakan kerangka pemikiran penelitian ini dimana variabel 

Independen dalam penelitian ini adalah Modal Intelektual yang diukur dengan 

VAIC
TM

. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan dan 

nilai pasar perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Earning Per Share (EPS). Nilai pasar 

perusahaan diukur dengan Price to Book Value (PBV) dan Price Earning Ratio 

(PER). 

 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka dirumuskan hipotesis untuk 

penelitian ini adalah: 

H1  :  Modal Intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

H2 : Modal Intelektual berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan. 

H3  :  Modal Intelektual berpengaruh terhadap nilai pasar perusahaan dengan 

kinerja keuangan perusahaan sebagai mediator. 

Modal Intelektual Kinerja Keuangan Nilai Pasar 

(PBV, PER, 

ASR) 


