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PENDAHULUAN 

 

Sejak tahun 1990-an, perhatian terhadap praktik pengelolaan aset tidak 

berwujud telah meningkat drastis baik dalam bidang teknologi informasi, 

manajemen, sosiologi maupun akuntansi (Artinah dan Muslih, 2011). Menurut 

PSAK No. 19 dijelaskan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter 

yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk 

digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan 

kepada pihak lain. Dalam hal ini aset tidak berwujud difokuskan pada intellectual 

capital yang dimiliki perusahaan. Intellectual capital merupakan suatu pendekatan 

yang digunakan dalam menilai dan mengukur aset tidak berwujud (intangible asset), 

tidak hanya berupa kemampuan/ketrampilan karyawan, pengetahuan, pengalaman, 

tetapi juga berkaitan dengan rutinitas perusahaan, teknologi, relasi dengan pelanggan 

serta sistem atau prosedur organisasi.  

Intellectual capital berpengaruh dan bernilai besar bagi perusahaan, namun 

pada kenyataannya banyak perusahaan yang belum mampu mengukur dan 

menyajikannya dalam pelaporan keuangan perusahaan. Menurut Rahayu (2006), 

masih dibutuhkan banyak studi dan penelitian untuk mengukur dan menilai secara 

kuantitatif nilai sesungguhnya intellectual capital dalam laporan neraca perusahaan 

yang benar-benar mencerminkan nilai total aset yang dimiliki perusahaan sehingga 

sebuah perusahaan akan meningkat harga sahamnya jika memiliki intellectual 

capital yang berkompeten.  

Bagi sebuah perusahaan, intellectual capital mampu menciptakan value added 

demi tercapai keunggulan kompetitif bagi perusahaan melalui inovasi yang 

dikembangkan dari intellectual capital tersebut (Artinah dan Muslih, 2011). Maka 

dari itu, pemanfaatan dan pengelolaan intellectual capital yang maksimal serta 

seimbang dapat meningkatkan nilai perusahaan yang nantinya akan berdampak pula 

pada meningkatnya kinerja perusahaan. Dengan kinerja perusahaan yang semakin 
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meningkat, maka tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) 

khususnya investor akan keberlangsungan (going concern) perusahaan juga 

meningkat. Bagi investor, perusahaan tersebut dapat berpotensi mendapat profit 

tinggi di masa depan sehingga tingkat pembelian atas saham perusahaan juga 

meningkat. Jika permintaan saham pada perusahaan tersebut naik, maka harga 

saham di pasar juga akan ikut naik sehingga return saham meningkat dan memberi 

pengaruh pada capital gain (selisih dari nilai pasar dan nilai par/harga pembelian 

saham) yang diperoleh investor. Menyadari hal tersebut, investor akan termotivasi 

untuk membeli saham perusahaan yang berkemampuan dalam meningkatkan harga 

pasar saham di pasaran. Tak lain hal itu bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

yang besar di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan dengan kinerja yang lebih 

tinggi akan memberikan sinyal positif bagi investor dimana hal tersebut dapat 

diindikasi dengan harga saham perusahaan yang selalu meningkat. 

Penelitian yang berkaitan dengan intellectual capital telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti (Firer dan Williams, 2003; Ulum, 2007; Artinah, 2010). Mereka 

menggunakan metode Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) dalam mengukur 

kinerja intellectual capital. Metode VAIC ini dikembangkan oleh Pulic (1998) 

dimana pengukurannya didasarkan pada efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari 

kemampuan intelektual perusahaan. Sehingga komponen utama VAIC dapat dilihat 

dari sumber daya perusahaan, yaitu physical capital (capital employed) dan 

intellectual potential yang meliputi human capital, dan structural capital. Berikut ini 

penjabaran tentang penelitian terdahulu, Firer dan Williams (2003), Ulum (2007) dan 

Artinah (2010)  menghubungkan antara intellectual capital dengan kinerja keuangan 

perusahaan yang diukur dengan Return On Equitys (ROE), productivity, dan market 

valuation (Firer dan Williams, 2003). Return On Asset (ROA), produktivitas Asset 

Turnover (ATO), dan Growth in Revenue (GR) digunakan oleh Ulum, sedangkan 

Artinah hanya menggunakan Return On Equitys (ROE). Hasil dari ketiga peneliti 

tersebut menunjukkan bahwa intellectual capital mempunyai pengaruh signifikan 
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terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dilihat dari sisi profitabilitas. Najibullah 

(2005) meneliti intellectual capital dan tiga komponennya (human capital efficiency, 

structural capital efficiency, dan capital employed efficiency) dengan nilai pasar 

perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa capital employed efficiency dan human 

capital efficiency berpengaruh signifikan terhadap market valuation (market book 

value ratio of equity).  

Sedangkan penelitian Appuhami (2007), Artinah dan Muslih (2011), Basuki 

dan Sianipar (2012) menghubungkan antara intellectual capital dengan capital gain. 

Penelitian ini menguji hubungan antara intellectual capital dan tiga komponennya 

yaitu human capital efficiency, structural capital efficiency, dan capital employed 

efficiency dengan capital gain pada saham. Objek yang dipakai oleh Appuhami 

(2007) adalah perusahaan sektor keuangan seperti bank, instansi keuangan dan 

perusahaan asuransi di Thailand tahun 2005 , sedangkan Artinah dan Muslih (2011) 

lebih memfokuskan pada perbankan Indonesia tahun 2005-2009, dan Basuki dan 

Sianipar (2012) lebih pada melihat pengaruhnya pada perbankan dan perusahaan 

asuransi di Indonesia tahun 2005-2007. Adapun hasil penelitian Appuhami (2007) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara intellectual capital 

dengan capital gain. Sementara itu dalam penelitiannya juga ditemukan bahwa 

capital employed efficiency menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap 

capital gain namun human capital efficiency dan structural capital efficiency tidak 

menunjukkan hubungan signifikan dengan capital gain. Penelitian Artinah dan 

Muslih (2011) menemukan bahwa intellectual capital dan tiga komponennya tidak 

berpengaruh terhadap capital gain, sedangkan Basuki dan Sianipar (2012) 

menemukan bahwa secara parsial pada perusahaan asuransi hanya intellectual capital 

(VAIC) dan structural capital efficiency berpengaruh terhadap capital gain serta 

berdasarkan uji F-test terbukti bahwa intellectual capital beserta komponennya 

berpengaruh terhadap capital gain. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya (Firer dan 

Williams, 2003; Ulum, 2007; Artinah, 2010) dimana penelitian ini bertujuan untuk 

memberikan bukti empiris dari intellectual capital yang diukur dengan Value Added 

Intellectual Coefficient (VAIC) dan tiga komponennya yaitu structural capital 

efficiency,  human capital efficiency, dan capital employed efficiency terhadap capital 

gain di lembaga keuangan. Dilakukannya pengujian ulang ini dikarenakan adanya 

hasil penelitian yang berbeda dari masing-masing peneliti sehingga menunjukkan 

adanya ketidakkonsistenan hubungan intellectual capital dengan capital gain. 

Adapun model penggabungan 3 komponen yang disebut VAIC adalah untuk melihat 

hubungan antara capital gain dengan intellectual capital (IC) secara keseluruhan, 

sedangkan pemisahan komponen tanpa dijumlahkan dan merupakan satuan yang 

berdiri sendiri adalah untuk melihat dari setiap komponen IC ( human capital 

efficiency, structural capital efficiency, dan capital employed efficiency) manakah 

yang lebih berpengaruh terhadap capital gain.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel 

penelitian yang digunakan. Sampel penelitian ini adalah lembaga keuangan yang 

mencakup bank, perusahaan sekuritas/keuangan, dan perusahaan asuransi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Sehingga apabila dibandingkan 

dengan penelitian jurnal Indonesia milik Artinah dan Muslih (2011) serta Basuki dan 

Sianipar (2012) yang menggunakan objek perbankan dan perusahaan asuransi di 

Indonesia, penelitian ini memiliki cakupan objek yang lebih luas. Dipilihnya lembaga 

keuangan pada penelitian ini dikarenakan (1) lembaga keuangan merupakan bidang 

ideal bagi perusahaan modal intelektual karena sifat lembaga keuangan yang intensif 

dalam pengelolaan intellectual capital (Firer dan Williams, 2003). (2) industri sektor 

keuangan merupakan salah satu industri berbasis pengetahuan yang memanfaatkan 

inovasi-inovasi yang diciptakannya untuk bersaing dalam memberikan nilai tersendiri 

atas produk dan jasa yang dihasilkan, serta lebih berpatokan pada pendayagunaan 

potensi sumber daya karyawannya daripada aset fisik yang dimiliki (Widiyaningrum, 



 
 

5 
 

2004). (3) Perusahaan sektor keuangan memiliki modal intelektual yang dominan dan 

menjalankan aktivitas operasional dengan modal pengetahuan yang lebih banyak 

dibandingkan modal fisik (Ting dan Lean, 2009 dalam Pramestiningrum, 2013). (4) 

secara keseluruhan karyawan di sektor keuangan lebih homogen dibandingkan 

dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan Saka, 2002 dalam Ulum, 2008). 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam 

menyikapi hasil penelitian ini dengan memberi perhatian lebih berupa pengembangan 

dan pemanfaatan secara seimbang dan maksimal pada intellectual capital yang 

dimilikinya. Hal tersebut akan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu 

menarik banyak investor untuk menanamkan saham pada perusahaannya. Selain itu, 

sebagai pertimbangan investor untuk menentukan keputusan investasi pada 

perusahaan yang tepat demi memperoleh return saham berupa capital gain yang 

besar di masa mendatang. 

 

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Signaling Hypothesis Theory 

Menurut Jogiyanto (2000:392) dalam Fidayatin dan Nurul (2012), Teori 

sinyal menyatakan bahwa informasi yang dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

akan memberikan signal bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi. Suatu 

pengungkapan dinyatakan mengandung informasi apabila dapat memicu reaksi pasar 

seperti perubahan harga saham atau abnormal return. Jika pengungkapan tersebut 

memberikan dampak positif misalnya terdapat kenaikan harga saham, maka 

pengungkapan tersebut dinyatakan sebagai sinyal positif. Akan tetapi sebaliknya, jika 

pengungkapan tersebut memberikan dampak negatif, maka pengungkapan tersebut 

merupakan sinyal negatif. Suatu pengungkapan laporan tahunan perusahaan 

merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi investor dalam proses 

pengambilan keputusan (Wijayanti, 2010 dalam Octama, 2011). 



 
 

6 
 

Miller (1999) dan Williams (2001) menyatakan bahwa pengungkapan 

sukarela mengenai modal intelektual memungkinkan investor dan stakeholder lainnya 

untuk lebih baik dalam menilai kemampuan perusahaan di masa depan, melakukan 

penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan mengurangi persepsi risiko 

perusahaan. Sinyal positif dari organisasi atau perusahaan diharapkan akan 

mendapatkan respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan 

kompetitif dan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

Pengungkapan intellectual capital pada laporan keuangan perusahaan dapat 

lebih memberikan informasi mengenai kemampuan dan keahlian dari perusahaan 

tersebut. Dengan demikian, dapat menaikkan nilai perusahaan serta berdampak pula 

pada peningkatan kinerja perusahaan. Pengungkapan ini juga memudahkan investor 

dalam memperoleh informasi tentang kemampuan perusahaan di masa mendatang 

dan dapat menjadikannya sebagai pertimbangan dalam keputusan berinvestasi. 

 

Intellectual Capital 

Menurut Brooking (1996), Intellectual capital adalah istilah yang diberikan 

kepada aset tidak berwujud yang merupakan gabungan dari pasar dan kekayaan 

intelektual, yang berpusat pada manusia dan infrastruktur yang memungkinkan 

perusahaan untuk berfungsi. Menurut Steward (1997) dalam Suhendah (2005), 

intellectual capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada 

perusahaan yang menghasilkan aset bernilai tinggi dan manfaat ekonomi di masa 

mendatang bagi perusahaan. Sedangkan menurut Edvinsson (1997), Edvinsson dan 

Malone (1997) dalam Appuhami (2007) intellectual capital berdasarkan pada konsep 

Skandia navigator yang mencakup human capital yang terdiri dari pengetahuan, 

keterampilan/kemampuan, pengalaman, komitmen, motivasi dan structural capital 

yang terdiri dari hubungan dengan pelanggan, proses, software, database dll. 

Pada umumnya, para peneliti menggolongkan tiga komponen penyusun dari 

intellectual capital yaitu human capital, structural capital, dan customer capital. 



 
 

7 
 

Menurut Bontis et al (2000) human capital merupakan individual knowledge stock 

yang direpresentasikan oleh karyawannya dalam bentuk pendidikan, pengalaman dan 

perilaku. Structural capital meliputi non human storehouses of knowledge dalam 

organisasi seperti database, organizational chart, process manuals, strategies, 

routines dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar daripada nilai 

materialnya. Sedangkan customer capital merupakan pengetahuan yang melekat 

dalam marketing channels dan customer relationship dimana suatu organisasi 

mengembangkannya melalui jalannya bisnis. 

Jadi, intellectual capital adalah sumber daya perusahaan yang tergolong 

dalam aset tidak berwujud (intangible asset) dan didasarkan atas intelektual, dimana 

pemfokusan pada pengembangan human capital, structural capital dan customer 

atau relational capital dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. 

 

Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

 Metode value added intellectual coefficient (VAIC™) yang dikembangkan 

oleh Pulic pada tahun 1997 merupakan instrumen dalam mengukur intellectual 

capital perusahaan. Metode ini menyajikan informasi tentang value creation 

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

assets) yang dimiliki perusahaan. Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan 

untuk menciptakan value added (VA). Menurut Pulic (1998), value added adalah 

indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan 

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

oleh efisiensi dari Human Capital (HC) yang biasa disebut VAHC dan Structural 

Capital (SC) yang biasa disebut STVA. Hubungan lainnya dari VA adalah capital 

employed (CE), yang dalam hal ini dilabeli dengan VACA. VACA adalah indikator 

untuk VA yang diciptakan oleh satu unit dari physical capital. 

 Keunggulan dari (VAIC™) adalah data yang dibutuhkan relatif mudah 

diperoleh dari berbagai sumber dan jenis perusahaan. Data yang dibutuhkan untuk 
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menghitung berbagai rasio tersebut adalah angka-angka keuangan yang standar yang 

umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan (Wijayanti, 2010).  

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Intellectual Capital terhadap Capital Gain 

 Signaling theory mengatakan bahwa kandungan informasi pada 

pengungkapan suatu informasi dapat menjadi sinyal bagi investor dan stakeholder 

potensial lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi (Wijayanti, 2010 dalam 

Octama, 2011). Pengungkapan informasi akan memberi sinyal positif dan negatif 

terhadap reaksi pasar (misalnya perubahan harga saham). Dikatakan memberi sinyal 

positif apabila terdapat kenaikan harga saham yang nantinya berpengaruh pada 

besarnya return sehingga memberi pengaruh juga pada capital gain yang diperoleh 

investor. Namun sebaliknya pengungkapan tersebut dikatakan berdampak negatif 

apabila memberi sinyal negatif.  

 Dalam hal ini pengungkapan informasi intellectual capital sangat dibutuhkan 

bagi investor dalam pertimbangan keputusan berinvestasi. Apalagi jika perusahaan 

tersebut mampu mengungkapkan informasi intellectual capital yang baik. Karena 

semakin baik intellectual capital yang dikelola oleh sebuah perusahaan akan 

berdampak pada meningkatnya kinerja perusahaan tersebut. Hal ini menyebabkan 

kepercayaan investor terhadap keberlangsungan perusahaan kedepannya pun 

meningkat, dengan begitu permintaan saham atas perusahaan akan naik. Keadaan 

tersebut berdampak pada naiknya harga saham dan return saham ikut terpengaruh 

dengan adanya peningkatan yang menyebabkan perolehan capital gain (selisih harga 

jual dengan harga beli) pun tinggi ketika saham tersebut dijual. Namun di sisi lain, 

penciptaan nilai tambah intellectual capital yang tinggi membuat biaya-biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan juga berlebihan sehingga membuat perusahaan 

cenderung boros dalam memanfaatkan kekayaan (dana) yang ada. Sehingga hal ini 

akan direspon negatif bagi para investor karena dianggap tidak mendatangkan 
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keuntungan di masa mendatang, dimana dalam hal ini ditandai dengan perolehan 

capital gain yang kecil. 

 Pernyataan ini didukung oleh penelitian Appuhami (2007) yang menyatakan 

bahwa intellectual capital yang diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient 

(VAIC) berpengaruh positif signifikan terhadap capital gain on share. Di samping 

itu, penelitian Basuki dan Sianipar (2012) juga membuktikan bahwa intellectual 

capital pada perusahaan asuransi berpengaruh terhadap capital gain, walaupun hal 

tersebut tidak terbukti pada sektor perbankan. Sedangkan Artinah dan Muslih (2011) 

menemukan bahwa intellectual capital tidak berpengaruh terhadap capital gain. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

H1 : Intellectual capital berpengaruh terhadap capital gain 

 

Pengaruh Human Capital Efficiency terhadap Capital Gain 

Human capital merupakan individual knowledge stock yang direpresentasikan 

oleh karyawan. Human capital efficiency mengindikasi kemampuan karyawan untuk 

menghasilkan nilai bagi perusahaan dari biaya yang dikeluarkan bagi karyawan 

tersebut. Menurut Wijayanti (2010) semakin banyak value added dihasilkan dari 

setiap rupiah yang dikeluarkan oleh perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

telah mengelola sumber daya manusia secara maksimal sehingga menghasilkan 

tenaga kerja berkualitas yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik dalam 

perusahaan dapat meningkatkan produktivitas karyawan yang nantinya juga akan 

meningkatkan pendapatan dan profit perusahaan (Imaningati, 2007 dalam Putri dan 

Agus, 2013 ). 

Dengan begitu, karyawan yang produktif menunjukkan bahwa karyawan 

tersebut semakin baik dalam mengelola aset perusahaan. Pengelolaan aset perusahaan 

yang baik mampu menciptakan kepercayaan bagi investor terhadap perusahaan 



 
 

10 
 

kinerja perusahaan di masa depan. Hal tersebut dipandang oleh investor sebagai 

peluang berinvestasi, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modal pada 

perusahaan. Dengan meningkatnya investasi, maka akan meningkatkan pula harga 

saham di pasaran yang akan berdampak pada capital gain yang diperoleh investor. 

Akan tetapi di sisi lain, ternyata hal tersebut memicu perusahaan berkecenderungan 

untuk berfokus dalam pengembangan investasi pada bagian tenaga kerja sehingga 

perusahaan relatif boros dalam menggunakan dananya, namun penciptaan value 

added yang dihasilkan tidak optimal. Hal ini dipandang investor sebagai suatu resiko 

dimana sangat kecil peluangnya untuk memperoleh capital gain yang tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Sianipar (2012) pada perusahaan 

asuransi menyatakan bahwa secara bersama-sama intellectual capital dan tiga 

komponennya berpengaruh terhadap capital gain. Hal ini mengindikasi jika 

komponen intellectual capital salah satunya yaitu human capital efficiency juga 

memberi pengaruh terhadap capital gain. Appuhami (2007) juga menemukan bahwa 

human capital efficiency memiliki pengaruh positif dengan capital gain, walaupun 

pada penelitiannya tersebut human capital efficiency memiliki kekuatan yang lemah 

dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap capital gain. Namun, hasil temuan mereka 

ini bertentangan dengan Artinah dan Muslih (2011) yang menyatakan bahwa human 

capital efficiency tidak menunjukkan pengaruh signifikan dengan capital gain. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut: 

H2a : Human capital efficiency berpengaruh terhadap capital gain. 

 

Pengaruh Capital Employed Efficiency terhadap Capital Gain 

Capital employed efficiency (physical capital) merupakan indikator dalam 

penciptaan value added dalam modal yang dihasilkan perusahaan dengan efisien 

(Firer dan Williams, 2003). Pulic (1998) berasumsi bahwa jika unit capital employed 

menghasilkan keuntungan yang lebih besar dalam satu perusahaan dari yang lain, 
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maka perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang memanfaatkan capital 

employed dengan lebih baik. Dengan demikian, pemanfaatan capital employed yang 

lebih baik adalah bagian dari intellectual capital perusahaan.  

Keefisiensian capital employed terjadi jika penggunaan modal fisik pada 

sebuah perusahaan lebih sedikit maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi. 

Kemampuan perusahaan dalam pengelolaan capital employed efficiency secara 

maksimal dan baik akan menarik kepercayaan investor (stakeholder). Capital 

employed efficiency merupakan komponen intellectual capital sehingga pengelolaan 

yang baik ini pula mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan begitu, 

keberlangsungan perusahaan untuk masa depan akan terjamin. Hal ini menyebabkan 

permintaan saham atas perusahaan tersebut meningkat dan akan berdampak pada 

peningkatan harga saham perusahaan di pasaran. Peningkatan harga saham tersebut 

membuat investor pada perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan berupa 

capital gain ketika menjual sahamnya. Namun, apabila perusahaan tidak mampu 

mengelola capital employed secara seimbang dan bijaksana maka yang terjadi adalah 

perusahaan akan cenderung fokus pada peningkatan dan penciptaan efisiensi nilai 

tambah capital employed. Hal ini akan berdampak pada pengeluaran dana yang 

berlebihan. Investor memandang sebagai suatu resiko karena menunjukkan bahwa 

going concern perusahaan tidak terjamin dan nantinya diyakini akan memberi 

dampak pada capital gain yang diperoleh investor ke depannya. 

 Berdasarkan penelitian Basuki dan Sianipar (2012) ditemukan bahwa pada 

perusahaan asuransi secara simultan intellectual capital dan ketiga komponennya 

berpengaruh terhadap capital gain. Hal ini menunjukkan bahwa ada indikasi jika 

komponen capital employed efficiency memberi efek pada capital gain. Penelitian 

Appuhami (2007) yang menyatakan bahwa capital employed efficiency berpengaruh 

negatif terhadap capital gain, sedangkan penelitian Artinah dan Muslih (2011) 

bertentangan dengan keduanya dimana ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh 
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antara capital employed efficiency dengan capital gain. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H2b : Capital employed efficiency berpengaruh terhadap capital gain. 

Pengaruh Structural Capital Efficiency terhadap Capital Gain 

Structural capital efficiency meliputi non human storehouses of knowledge 

dalam organisasi seperti database, organizational chart, process manuals, strategies, 

routines. Structural capital efficiency ini mengukur jumlah structural capital yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari value added dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan structural capital dalam penciptaan nilai (Wijayanti, 2010). 

Keefisiensian structural capital terjadi ketika suatu perusahaan mampu memenuhi 

proses rutinitas perusahaan dan strukturnya secara efisien. Menurut Putri dan Agus 

(2013), kemampuan organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas 

perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan 

kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan. 

 Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan structural capital efficiency 

misalnya menciptakan rutinitas yang baik dan seimbang akan meningkatkan kinerja 

perusahaan. Peningkatan kinerja ini dipandang oleh investor sebagai suatu peluang 

besar karena mereka menganggap bahwa perusahaan berpotensi di masa mendatang 

dan mampu memberi keuntungan lebih. Dengan demikian, akan berdampak pada 

peningkatan kepercayaan investor akan keberlangsungan perusahaan di masa depan. 

Akibatnya, akan banyak permintaan saham yang menyebabkan harga saham di pasar 

naik dan investor akan memperoleh keuntungan yang besar ketika menjual saham 

tersebut. Namun adanya kecenderungan perusahaan yang fokus pada pengembangan 

structural capital efficiency juga memberi dampak buruk untuk keberlangsungan 

perusahaan dimana pemfokusan biaya yang berlebihan dapat menjadi beban 

tersendiri bagi perusahaan. Hal ini menjadikan perusahaan tidak berpotensi memberi 
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keuntungan di masa depan. Sehingga Investor menjadi tidak tertarik berinvestasi 

karena dirasa tidak mampu memberikan return (capital gain) tinggi. 

Menurut Appuhami (2007), Artinah dan Muslih (2011) tidak terdapat 

pengaruh antara structural capital efficiency terhadap capital gain. Namun penelitian 

ini bertentangan dengan Basuki dan Sianipar (2012) yang menemukan bahwa pada 

perusahaan asuransi structural capital efficiency dinyatakan berpengaruh signifikan 

terhadap capital gain. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah sebagai berikut: 

H2c : Structural capital efficiency berpengaruh terhadap capital gain. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lembaga keuangan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia 2012 yang secara konsisten tercatat dalam Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD). Teknik pengambilan sampel dilakukan secara 

purposive sampling yaitu tipe pemilihan sampel dengan informasi yang diperoleh 

berdasarkan kriteria – kriteria tertentu. Adapun kriteria yang ditentukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun 2012. 

2. Perusahaan memiliki data lengkap terkait asset, ekuitas, pendapatan, 

beban, biaya karyawan dan laba bersih ( laporan laba rugi, neraca, laporan 

arus kas, dan laporan perubahan modal) serta tidak terdapat data outlier. 

Apabila terdapat data outlier maka data tersebut akan dieliminasi 

menggunakan uji Z dengan rentang nilai berkisar ± 2,5 (Ghozali, 2006). 

3. Perusahaan yang memperoleh laba pada tahun 2012. Laba ini digunakan 

untuk menghitung komponen dari value added capital employed 

coefficient (VACA). 
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Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan tahunan pada lembaga keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012. Data diperoleh melalui internet dari situs www.idx.co.id. 

 

Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi variabel independen yaitu 

intellectual capital yang diukur dengan Value Added Intellectual Coefficient  (VAIC) 

dan tiga komponennya (human capital efficiency, structural capital efficiency, dan 

capital employed efficiency) yang diukur berdasarkan efisiensinya. Sedangkan untuk 

variabel dependennya adalah capital gain yang perhitungannya berdasarkan harga 

saham penutupan tahun 2011 dan harga saham penutupan tahun 2012.  

Pengukuran kinerja intellectual capital menggunakan model Value Adedd 

Intellectual Coefficient atau VAIC (Pulic, 1998). VAIC yang diukur berdasarkan 

value added (VA) atas human capital, physical capital, dan structural capital yang 

selanjutnya disebut Capital Employed Efficiency , Human Capital Efficiency, dan 

Structural Capital Efficiency. Penghitungan VA perusahaan berdasarkan pada 

stakeholder theory (Donald dan Preston, 1995 dalam Appuhami 2007) yang 

mengatakan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perusahaan harus memberikan 

manfaat bagi stakeholder. Berikut ini adalah langkah – langkah perhitungan untuk 

VAIC: 

(1) Menghitung value added (VA) 

Menurut Pulic (1998) value added merupakan indicator paling objektif untuk menilai 

keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai 

(value creation) 

 

 VA = DP + W + I + D + T + R  

http://www.idx.co.id/
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VA : value added  I : beban bunga  DP : beban depresiasi  D : dividen  T : pajak  R : 

retained earnings W : upah dan gaji karyawan. 

 

(2) Menghitung tiap komponen-komponen dari intellectual capital. Berikut ini 

perhitungannya: 

Perhitungan Value Added Human Capital Coefficient (VAHC) didasarkan pada 

semua pengeluaran untuk karyawan termasuk semua insentif, tunjangan dan manfaat 

karyawan. VAHC menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja dimana mengindikasi kemampuan human 

capital untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan (Tan et al., 2007; Ulum, 2007). 

 

 VAHC = VA/HC   

VA: value added HC : total gaji dan upah termasuk insentif 

 

Perhitungan Value Added Structural Capital Coefficient (STVA) merupakan 

komponen kedua dalam intellectual capital. STVA menunjukkan kontribusi 

structural capital (SC) untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan mengindikasi 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai (Tan et al., 2007; Ulum, 2007; Wijayanti 

2010)  yang dapat dihitung dengan cara: 

 SC = VA – HC        

SC : structural capital  VA : value added HC : human capital 

 

  STVA = SC/VA        

SC: structural capital VA : value added 

 

Perhitungan Capital Employee (CE) yang dalam hal ini dilabeli dengan VACA 

(Value Added Capital Employed Coefficient) juga merupakan bagian penting dalam 

menciptakan intellectual capital yang mencakup physical dan financial asset dengan 
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didasarkan pada total ekuitas dan laba bersih setelah pajak. Menurut Pulic (1998), 1 

unit dari CE menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan lain, maka 

perusahaan lebih baik memanfaatkan CE-nya, berikut cara perhitungannya: 

 VACA = VA/CA       

  

VA : value added CA : total ekuitas dan laba bersih setelah pajak  

(3) Berdasarkan langkah perhitungan di atas, maka perhitungan Value Added 

Intellectual Coefficient atau VAIC dilakukan dengan menjumlah tiga komponen yang 

telah dihitung sebelumnya yaitu VAHC, STVA, dan VACA : 

VAIC = VAHC + STVA + VACA   

    

Capital gain merupakan variabel dependen dalam penelitian ini yang diukur 

berdasarkan actual return yang merupakan capital gain (loss) yaitu selisih antara 

harga saham pada periode ini dengan harga saham pada periode sebelumnya. Adapun 

perhitungan capital gain (CG) pada saham adalah sebagai berikut: 

 

 CG = Pt – Pt-1/ Pt-1 

Pt : harga saham periode ke-t  Pt-1 : harga saham periode sebelumnya 

 

Teknik dan Langkah Analisis 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori 

deskripsi kuantitatif karena didasarkan pada perhitungan angka, sedangkan metode 

yang digunakan adalah analisis uji regresi berganda dengan SPSS versi 20. Dalam 

penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu intellectual capital dan 

variabel dependen yaitu capital gain. Untuk langkah analisis dalam penelitian ini 

terdiri dari : 

1. Statistik deskriptif data yang meliputi distribusi frekuensi dan perhitungan 

prosentase, standar deviasi serta mean dari data yang diperoleh. 
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2. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolonearitas, dan 

uji heteroskedastisitas untuk mengetahui hubungan antar variabel. 

3. Uji hipotesis  

Dalam uji regresi berganda mengidentifikasi hubungan antara capital gain 

dengan intellectual capital yang diukur dengan VAIC dan tiga komponennya yaitu 

human capital efficiency, structural capital efficiency, dan capital employed 

efficiency sehingga model regresi yang digunakan adalah (Appuhami, 2007). 

 CG = α + β1VAICi + β2aVAHCi + β2bSTVAi + β2cVACAi + ε 

CG : capital gain perusahaan i pada tahun t  

α: konstanta  

β : koefisien regresi  

VAIC : value added intellectual coefficient perusahaan i pada tahun t  

VAHC : value added human capital coefficient perusahaan i pada tahun t  

STVA : value added structural capital coefficient perusahaan i pada tahun t  

VACA : value added capital employed coefficient perusahaan i pada tahun t  

ε : error 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Objek Penelitian 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor keuangan 

atau dapat disebut lembaga keuangan. Lembaga keuangan tersebut adalah lembaga 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012. Berdasarkan data 

yang didapatkan dari BEI jumlah perusahaan yang terdaftar selama tahun 2012 

sebanyak 72 perusahaan. Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling) sebagaimana dijabarkan 

sebagai berikut. 
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Tabel 1. Proses Seleksi Sampel 

No Kriteria Sampel 

1 Jumlah keseluruhan perusahaan sektor keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 

72 

2 Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan 

untuk tahun 2012 

( 2 ) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap terkait 

laporan keuangan dan data outlier 

( 13 ) 

4 Perusahaan yang tidak memperoleh laba pada tahun 2012 ( 5 ) 

Total sampel yang digunakan 52 

 

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 13 perusahaan memiliki 

data yang tidak lengkap terkait laporan keuangan dan data outlier. Proporsi 13 

perusahaan tersebut dapat diterangkan bahwa sebanyak 3 perusahaan tidak memiliki 

data lengkap terkait dengan laporan keuangannya, misalnya terdapat perusahaan yang 

tidak melaporkan pajak kini. Sedangkan 10 perusahaan lainnya memiliki data yang 

outlier. Data outlier  merupakan data yang memiliki nilai ekstrim dan tidak 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2006). 

Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan jumlah lembaga keuangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012, terdapat 52 perusahaan yang dapat 

dijadikan sampel dalam penelitian ini karena dianggap telah memenuhi kriteria yang 

ditetapkan.  

 

Statistik Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan data secara umum terkait 

nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi dari 

masing-masing variabel. Berikut hasil dari statistik deskriptif. 
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Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif 

        Sumber : data sekunder diolah, 2014 

Berdasarkan  hasil tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2012, mean 

capital gain pada lembaga keuangan di Bursa Efek Indonesia yang mencakup bank, 

perusahaan keuangan/sekuritas, dan perusahaan asuransi sebesar 0,09160. Artinya, 

secara rata – rata capital gain lembaga keuangan di Indonesia sebesar 9,16% namun 

terdapat beberapa perusahaan yang memiliki capital gain dengan nilai minus. 

Menurut Appuhami (2007) dapat pula diartikan bahwa rata – rata capital gain 

perusahaan sebesar 9,16% dengan total resiko yang ditanggung sebesar 28,85%. Hal 

ini menunjukkan jika capital gain yang akan diperoleh dari perusahaan - perusahaan 

tersebut tinggi, namun dengan resiko yang lebih tinggi pula. 

 Selain itu juga diketahui, jika lembaga keuangan di Indonesia lebih cenderung 

melakukan pengelolaan maksimal pada human capital hal tersebut tampak pada rata–

rata tingkat efisiensi human capital lebih besar yaitu sebesar 8,15491 artinya sebesar 

1 rupiah dari total gaji dan upah termasuk insentif memberi value added sebesar 

8,15491. Hal tersebut memiliki proporsi besar dibandingkan dengan tingkat efisiensi 

structural capital dan capital employed. Nilai minimum structural capital efficiency -

0,285 dan nilai maksimumnya 1,264. Nilai rata-rata sebesar 0,79700 yang artinya 

sebesar 1 rupiah dari structural capital memberi value added sebesar 0,79700 dan 

standar deviasinya 0,213126. Nilai minimum capital employed efficiency -0,250 dan 

nilai maksimumnya 1,815. Nilai rata-rata capital employed efficiency sebesar 0,74883 

yang artinya sebesar 1 rupiah dari total ekuitas dan laba bersih setelah pajak memberi 

value added sebesar 0,74883 serta standar deviasinya 0,355341. 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CG 52 -.512 .782 .09160 .288566 

VAHC 52 -3.792 45.121 8.15491 7.714333 

STVA 52 -.285 1.264 .79700 .213126 

VACA 52 -.250 1.815 .74883 .355341 

VAIC 52 -2.779 46.527 9.70074 7.782830 
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Sedangkan, intellectual capital secara keseluruhan dipengaruhi oleh besarnya 

tingkat efisiensi human capital. Dengan demikian, rata – rata intellectual capital 

(VAIC) yang tinggi disebabkan karena adanya dominasi dari human capital efficiency 

yang besar meskipun structural capital efficiency dan capital employed efficiency 

kecil. 

 Pada tabel 3, tabel korelasi Pearson menunjukkan bahwa ada korelasi negatif 

antara capital gain (CG) dengan capital employed efficiency (VACA). Hal ini 

menjelaskan jika capital gain (CG) perusahaan berhubungan secara negatif terhadap 

intellectual capital perusahaan khususnya capital employed. Artinya, capital gain 

yang tinggi merefleksikan bahwa capital employed yang dikelola perusahaan tersebut 

rendah dan begitu juga sebaliknya. 

Tabel 3. Hasil Pearson Correlations 

 

 CG VAHC STVA VACA VAIC 

CG 

Pearson Correlation 1 -.078 -.164 -.324
*
 -.097 

Sig. (2-tailed)  .581 .244 .019 .494 

N 52 52 52 52 52 

VAHC 

Pearson Correlation -.078 1 .406
**
 -.077 .999

**
 

Sig. (2-tailed) .581  .003 .589 .000 

N 52 52 52 52 52 

STVA 

Pearson Correlation -.164 .406
**
 1 -.172 .422

**
 

Sig. (2-tailed) .244 .003  .223 .002 

N 52 52 52 52 52 

VACA 

Pearson Correlation -.324
*
 -.077 -.172 1 -.035 

Sig. (2-tailed) .019 .589 .223  .805 

N 52 52 52 52 

52 

 

 

VAIC 

Pearson Correlation -.097 .999
**
 .422

**
 -.035 1 

Sig. (2-tailed) .494 .000 .002 .805  

N 52 52 52 52 52 

Sumber : data sekunder diolah, 2014 
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Pada hasil tabel korelasi ditunjukkan pula adanya korelasi positif antar 

komponen intellectual capital yaitu human capital efficiency dengan structural 

capital efficiency. Artinya, tingginya human capital perusahaan tersebut 

merefleksikan bahwa structural capital yang dimiliki perusahaan juga tinggi dan 

sebaliknya. Selain itu, adanya hasil korelasi positif antara human capital efficiency 

dan structural capital efficiency terhadap intellectual capital menunjukkan bahwa 

human capital dan structural capital perusahaan yang tinggi merefleksikan  

intellectual capital perusahaan tersebut juga tinggi dan sebaliknya. 

 

Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Pada 

lampiran 3 terlihat jika nilai signifikansi 0,278 lebih dari 0,05, sehingga secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menganalisa korelasi antar 

variabel independen pada nilai tolerance dan nilai variance inflation factor 

(VIF) dalam Collinearity Statistics. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Apabila nilai – nilai tolerance 

mendekati angka 1 dan VIF di bawah 5, maka terjadi multikol yang berbahaya 

(Ghozali, 2006). Berdasarkan lampiran 4 terlihat bahwa tolerance dari 

variabel independen tidak ada yang kurang dari 0,10 dan VIF tidak lebih dari 

10. Jadi, dapat disimpulkan jika tidak terdapat multikolonieritas antar variabel 

independen. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas (Uji Glejser) 

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan yang lain. Menurut Ghozali (2006), jika variance dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskesdatisitas 

dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu uji heteroskedastisitas 

dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Glejser. Apabila probabilitas 

signifikansi lebih dari 5% atau 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas. 

Berdasarkan lampiran 5 menunjukkan bahwa signifikansi dari setiap variabel 

lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan jika model regresi tidak 

mengandung adanya heteroskedastisitas. 

Pengujian Hipotesis  

 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda untuk mengetahui pengaruh variabel intellectual capital yang diukur 

dengan VAIC dan tiga komponennya yaitu  human capital efficiency, structural 

capital efficiency, capital employed efficiency terhadap variabel capital gain.  

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

Variabel penelitian 
Koefisien 

Regresi (B) 
T Sig. 

(Constant) 0,555 3,021 0,004 

VAHC -0,001 -0,116 0,908 

STVA -0,298 -1,496 0,141 

VACA -0,295 -2,693 0,010 

VAIC -0,004 -0,689 0,494 

                    =     0,155 

Adjusted      =     0,102 

F                    =     2,932 

Sig. F             =     0,043 

 Sumber : data sekunder diolah, 2014 

 

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa nilai Adjusted    sebesar 0,102. 

Hal ini berarti sebesar 10.2% variasi capital gain dijelaskan oleh variabel independen 

intellectual capital yang diukur dengan VAIC beserta 3 komponennya yaitu human 

capital efficiency, structural capital efficiency, dan capital employed efficiency. 



 
 

23 
 

Sedangkan sisanya sebesar 89,8% (100% - 10,2%) dijelaskan oleh faktor – faktor lain 

di luar variabel independen pada penelitian ini. Dengan demikian, ada variabel lain 

yang berpengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya capital gain. Dari Uji 

ANOVA (F-test) yaitu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara bersama – 

sama (simultan) didapat nilai F hitung adalah 2,932 dengan probabilitas 0,043. Hal 

ini menunjukkan bahwa besarnya probabilitas lebih kecil daripada signifikansi 0,05 

sehingga dapat disimpulkan jika intellectual capital (VAIC), human capital efficiency 

(VAHC), structural capital efficiency (STVA), dan capital employed efficiency 

(VACA) secara bersama-sama berpengaruh terhadap capital gain yang diperoleh 

investor selama tahun 2012. Pengelolaan physical dan financial capital, human 

capital serta structural capital secara efisien akan menghasilkan nilai tambah yang 

optimal bagi investor yang didistribusi melalui pembayaran dividen, pajak dan 

pembayaran untuk pendanaan shareholders lainnya (Basuki dan Sianipar, 2012). 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lembaga keuangan di Indonesia merupakan 

sektor yang ideal bagi pengembangan modal intelektual karena intensif dalam 

mengelola intellectual capital yang dimilikinya. Penelitian ini mendukung penelitian 

Appuhami (2007), Basuki dan Sianipar (2012) yang menyatakan bahwa intellectual 

capital yang diukur dengan VAIC dan semua komponen penyusunnya berpengaruh 

terhadap capital gain. 

Sedangkan jika dilihat secara parsial pada tabel 4, pengaruh variabel 

independen dengan variabel dependen (Uji t) ditemukan bahwa capital employed 

efficiency berpengaruh negatif signifikan terhadap capital gain (p-value = 

0,010<0,05). Sedangkan, intellectual capital, human capital efficiency, dan structural 

capital efficiency ditemukan tidak berpengaruh terhadap capital gain. 

Dari hasil pengujian tabel 4, dapat diperoleh model persamaan regresi linier berganda 

sebagai berikut : 

 Y = 0,555 – 0,004VAIC – 0,001VAHC – 0,298STVA – 0,295VACA + ε 
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Pengaruh Capital Empoyed Efficiency Terhadap Capital Gain 

Berdasarkan hasil regresi tabel 4 menunjukkan bahwa capital employed 

efficiency berpengaruh negatif signifikan terhadap capital gain. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin besar tingkat efisiensi capital employed perusahaan 

maka semakin kecil capital gain yang diperoleh investor. Dengan capital employed 

efficiency perusahaan yang besar, investor melihat bahwa terdapat peluang  kecil 

untuk mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Karena pengelolaan dana 

perusahaan yang hanya terfokus dalam menciptakan dan meningkatkan efisiensi nilai 

tambah capital employed perusahaan itu sendiri. Semua dana yang berasal dari laba 

dan ekuitas yang dimiliki perusahaan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi 

pendanaan bagi stakeholder yang didistibusikan melalui pembayaran dividen, pajak, 

upah dan gaji karyawan, bunga dan depresiasi. Hal ini menyebabkan capital 

employed dalam perusahaan tersebut menjadi tidak dikelola secara maksimal, bagi 

investor keadaan seperti ini lebih beresiko untuk melakukan investasi karena 

keberlangsungan perusahaan di masa mendatang tidak terjamin. Selain itu,  adanya 

karakteristik unik dari lembaga keuangan di Indonesia berupa tekanan regulasi yang 

ketat pada pembayaran pajak dan bunga serta proporsi dari biaya bunga tersebut  

cenderung lebih besar menyebabkan komposisi pada pembiayaan menjadi berlebihan, 

sehingga menimbulkan pengaruh negatif terhadap capital gain yang diperoleh 

investor. Pernyataan ini juga didukung oleh Widayanti dkk (2009) yang menyatakan 

bahwa para investor lebih menyukai jika perusahaan menahan keuntungan yang 

menjadi sumber dana dan menginvestasikannya kembali, dibandingkan jika 

digunakan untuk membayar biaya lain. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Appuhami (2007) yang menemukan bahwa capital employed efficiency pada 

perbankan, instansi keuangan dan perusahaan asuransi di Thailand berpengaruh 

negatif signifikan terhadap capital gain. Hal ini dikarenakan adanya karakteristik 

khusus dari sektor keuangan dan perbankan di Thailand yang tidak dapat dijelaskan 

secara detail. 
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Pengaruh Intellectual Capital Terhadap Capital Gain 

Hasil regresi juga menemukan bahwa intellectual capital yang diukur dengan 

VAIC tidak berpengaruh terhadap capital gain. Artinya, lembaga keuangan di 

Indonesia pada tahun 2012 belum menjadikan penciptaan nilai tambah perusahaan 

sebagai pertimbangan dalam mengindikasi kemampuan perusahaan untuk 

meningkatkan pembagian keuntungan bagi para investor. Adapun tidak 

berpengaruhnya intellectual capital terhadap capital gain disinyalir memiliki kaitan 

dengan komponen penyusunnya yaitu human capital efficiency yang juga dinyatakan 

tidak berpengaruh terhadap capital gain. Hal ini disebabkan karena human capital 

efficiency merupakan komponen penyusun dengan kontribusi terbesar sehingga 

memberi pengaruh besar pula dalam pembentukkan intellectual capital dibandingkan 

komponen lainnya. Dengan besarnya proporsi human capital, membuktikan bahwa 

lembaga keuangan di Indonesia cenderung fokus dalam upaya pengembangan sumber 

daya tenaga kerja (human capital). Oleh karena itu, dapat diindikasi ketika human 

capital efficiency ditemukan tidak berpengaruh terhadap capital gain maka 

intellectual capital juga ditemukan tidak mempunyai pengaruh terhadap capital gain. 

 

Pengaruh Human Capital Efficiency Terhadap Capital Gain 

Tidak berpengaruhnya human capital efficiency terhadap capital gain 

dikarenakan adanya karakteristik dari lembaga keuangan terkait regulasi mengenai 

penggunaan jasa profesional. Lembaga keuangan di Indonesia memerlukan jasa 

profesional (jasa appraisal, akuntan, jasa penerimaan angsuran, dll) dalam aktivitas 

operasionalnya karena merupakan suatu ketentuan yang tidak dapat dihindari. 

Akibatnya, pendanaan tenaga kerja pada lembaga keuangan di Indonesia menjadi 

meningkat karena didominasi oleh fee jasa profesional yang bersifat kontrak dan 

cenderung mahal, namun manfaat yang diperoleh perusahaan hanya sementara 

(jangka pendek). Kondisi seperti ini menyebabkan perusahaan mengeluarkan banyak 

dana untuk pembiayaan tenaga kerja sehingga penciptaan value added pun tidak 
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maksimal. Pernyataan ini didukung oleh Artinah dan Muslih (2012) yang menyatakan 

bahwa perusahaan relatif boros dalam menggunakan kekayaaanya, termasuk dalam 

kebijakan tentang pengolahan tenaga kerja cenderung melakukan investasi yang 

berlebihan di bagian tenaga kerja sehingga dalam menciptakan value added yang 

lebih baik tidak maksimal. 

 Berdasarkan pembahasan tersebut, hasil penelitian yang menemukan bahwa 

intellectual capital tidak berpengaruh terhadap capital gain sejalan dengan penelitian 

Artinah dan Muslih (2012), sedangkan human capital efficiency yang ditemukan 

tidak berpengaruh terhadap capital gain sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Appuhami (2007), Artinah dan Muslih (2012). 

 

Pengaruh Structural Capital Efficiency Terhadap Capital Gain 

 Dari tabel hasil uji regresi ditemukan bahwa structural capital efficiency 

terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap capital gain. Dapat diterangkan bahwa 

lembaga keuangan di Indonesia belum mampu untuk memenuhi proses rutinitas 

perusahaan dalam menghasilkan kinerja yang optimal tanpa diiringi pengelolaan 

structural capital yang baik (Artinah dan Muslih, 2012). Hal ini disebabkan oleh 

kontribusi structural capital pada lembaga keuangan kecil. Menurut Pulic (1999) 

structural capital memiliki karakteristik yang dependen terhadap value creation, 

berbeda dengan human capital yang sifatnya independen. Artinya, semakin besar 

kontribusi human capital dalam value creation maka semakin kecil kontribusi 

structural capital dalam hal tersebut. 

 Oleh karena itu, bagi investor kontribusi structural capital yang kecil tidak 

memberi efek dalam meningkatkan return saham dimana nantinya juga tidak 

memberi pengaruh pada meningkatnya capital gain yang diperoleh investor. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Appuhami (2007), Artinah dan Muslih (2012) 

yang juga menyatakan bahwa structural capital efficiency tidak berpengaruh terhadap 

capital gain. 
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Jadi, berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

simultan intellectual capital dan semua komponennya berpengaruh terhadap capital 

gain, secara parsial capital employed efficiency berpengaruh negatif signifikan 

terhadap capital gain. Serta intellectual capital, human capital efficiency, dan 

structural capital efficiency ditemukan tidak berpengaruh terhadap capital gain. Hasil 

penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Appuhami (2007) 

dengan objek sektor lembaga keuangan di Thailand tahun 2005. Hal ini menunjukkan 

bahwa sektor lembaga keuangan di Thailand dengan lembaga keuangan di Indonesia 

tidak berbeda.  

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian Artinah dan Muslih (2012) terdapat 

beberapa hasil penelitian yang tidak sesuai dengan penelitian ini. Adapun penelitian 

Artinah dan Muslih (2012) menyatakan bahwa baik secara simultan maupun parsial 

intellectual capital dan komponennya (human capital efficiency, structural capital 

efficiency dan capital employed efficiency) tidak berpengaruh terhadap capital gain. 

Kemungkinan adanya perbedaan sampel dan periode amatan memberi pengaruh pada 

hasil penelitian tersebut. Bila dilihat dari sisi sampel, meskipun keduanya 

menggunakan objek sektor keuangan di Indonesia namun sampel pada penelitian ini 

lingkupnya lebih luas yaitu lembaga keuangan sedangkan pada penelitian Artinah dan 

Muslih (2012) hanya pada sektor perbankan. Dapat diterangkan jika sampel lembaga 

keuangan yang mencakup bank, perusahaan asuransi dan keuangan lebih cenderung 

memiliki pengaruh dibandingkan pada perbankan saja. Hal ini mengindikasi bahwa 

intellectual capital terkhusus di perusahaan non-bank pengelolaannya sudah cukup 

baik dan seimbang sehingga mampu memberi pengaruh pada return saham yang 

diindikasi dalam capital gain yang diperoleh investor. Penelitian Basuki dan Sianipar 

(2012) juga menyatakan bahwa secara bersama-sama intellectual capital, human 

capital efficiency, structural capital efficiency dan capital employed efficiency pada 

perusahaan asuransi berpengaruh terhadap capital gain, sedangkan pada perbankan 

ditemukan tidak berpengaruh terhadap capital gain. 
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Dan apabila dilihat dari periode amatannya, penelitian ini dilakukan selama 

periode 2012 sedangkan penelitian Artinah dan Muslih (2012) dilakukan selama 

periode 2005-2009. Pada periode amatan penelitian ini yaitu tahun 2012 cenderung 

stabil, namun periode 2005-2009 merupakan periode dimana Indonesia sedang 

mengalami permasalahan perekonomian yaitu krisis global, sehingga hal tersebut 

memberi imbas pada naik turunnya harga saham perusahaan yang akhirnya 

berdampak pada return saham dan berpengaruh pula pada capital gain yang 

diperoleh investor. 

 

KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa pada uji F-test yaitu pengujian secara keseluruhan dari 

intellectual capital dan keefisiensian tiga komponennya (human capital, structural 

capital dan capital employed) terbukti memiliki pengaruh terhadap capital gain yang 

diperoleh investor. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan di tahun 2012 

sudah memberikan perhatian lebih pada pengembangan komponen intellectual 

capital perusahaan secara efektif. Sedangkan capital employed efficiency 

berpengaruh negatif signifikan terhadap capital gain, dimana semakin besar tingkat 

efisiensi capital employed yang dimiliki perusahaan maka akan berdampak pada 

semakin kecilnya keuntungan atas saham (capital gain) yang diperoleh investor. 

Namun, intellectual capital (VAIC), human capital efficiency dan structural capital 

efficiency ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap capital gain.  

Hasil penelitian menemukan bahwa intellectual capital lembaga keuangan di 

Indonesia pada tahun 2012 beserta komponennya (human capital efficiency, 

structural capital efficiency dan capital employed efficiency) secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap capital gain, namun secara parsial capital employed efficiency 

berpengaruh negatif terhadap capital gain, dinyatakan sejalan dengan penelitian 

Appuhami (2007). Sedangkan intellectual capital (VAIC), human capital efficiency 
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dan structural capital efficiency pada lembaga keuangan tahun 2012 ditemukan tidak 

berpengaruh terhadap capital gain, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Artinah dan Muslih (2012). Jadi, dapat diterangkan bahwa terdapat 

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian. Adanya perbedaan sampel dan periode 

amatan diindikasi menjadi faktor penyebabnya, dimana  penelitian Appuhami (2007) 

menggunakan sampel lembaga keuangan di Thailand tahun 2005 dan Artinah dan 

Muslih (2012) menggunakan sampel perbankan di Indonesia tahun 2005-2009. 

Penelitian ini dapat memberi implikasi bagi perusahaan agar mampu 

mengelola intellectual capital beserta komponen penyusunnya yaitu human capital, 

structural capital dan capital employed secara seimbang dengan kebijakan yang 

tepat. terkhusus, lebih memperhatikan capital employed efficiency (VACA) karena 

variabel ini dapat meningkatkan tingkat return saham apabila dikelola dengan lebih 

baik lagi. Bagi investor, diharapkan agar lebih berhati – hati dalam melakukan 

investasi dengan melihat komponen biaya-biaya yang disajikan perusahaan secara 

detail serta menjadikan capital employed efficiency (VACA) yang dilihat dari sisi 

pendanaan stakeholder yang didistribusikan melalui pembayaran dividen, pajak, 

bunga, depresiasi, serta upah dan gaji karyawan yang dikeluarkan perusahaan sebagai 

indikator  untuk menilai kinerja perusahaan untuk acuan investasi karena dirasa 

memiliki potensi dalam meningkatkan return saham sehingga berpengaruh terhadap 

meningkatnya capital gain yang diperoleh investor. 

 

Keterbatasan dan Saran Penelitia 

 Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adanya variasi besaran Value 

Added Intellectual Coefficient (VAIC) perbankan, perusahaan asuransi dan keuangan 

serta penggunaan metode pengujian yang hanya melihat dari aspek kinerja keuangan 

(pengeluaran) perusahaan saja tanpa melihat aspek lain yang diukur dari sisi non-

keuangan. Berdasarkan keterbatasan tersebut ada beberapa saran untuk penelitian 

selanjutnya. Pertama, melakukan uji khusus mengenai intellectual capital pada 
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perusahaan non-bank seperti perusahaan asuransi dan keuangan/sekuritas untuk 

melihat bagaimana pengaruhnya terhadap capital gain. Kedua, diharapkan dilakukan 

pengukuran dengan metode lain dari sisi non-keuangan (non-moneter) seperti 

balanced scorecard, value added approach, atau dimungkinkan dengan melakukan 

kombinasi pengukuran dari sisi moneter dan non-moneter seperti pengukuran dengan 

menggunakan Direct intellectual capital measurement model. 
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LAMPIRAN 1 

 

              Daftar Identitas Lembaga Keuangan yang Dijadikan Sampel 

No Kode Emiten 

1 ADMF PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

2 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

3 AHAP PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 

4 AMAG PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk 

5 APIC PT Pacific Strategic Financial Tbk 

6 ARTA PT Arthavest Tbk 

7 ASBI PT. Asuransi Bintang Tbk 

8 ASDM PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk 

9 ASJT PT. Asuransi Jasa Tania Tbk 

10 ASRM PT. Asuransi Ramayana Tbk 

11 BABP PT. Bank ICB Bumi Putra Tbk 

12 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk 

13 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk 

14 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 

15 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 

16 BBLD PT. Buana Finance Tbk 

17 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk 

18 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk 

19 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia TBK 

20 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 

21 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 

22 BEKS PT. Bank Pundi Indonesia Tbk 

23 BFIN PT. BFI Finance Indonesia Tbk 

24 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 

25 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk 

26 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk 

27 BNII PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 

28 BNLI PT. Bank Permata Tbk 

29 BPFI PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk 

30 BSIM Pt. Bank Sinar Mas Tbk 

31 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 
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32 BVIC PT. Bank Victoria International Tbk 

33 CFIN PT. Clipan Finance Indonesia Tbk 

34 DEFI PT. Danasupra Erapacific Tbk 

35 INPC PT. Bank Artha Graha International Tbk 

36 KREN PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk 

37 MAYA PT. Bank Mayapada International Tbk  

38 MEGA PT. Bank Mega Tbk 

39 MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk 

40 MREI PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 

41 NISP PT. Bank NISP OCBC Tbk 

42 PANS PT. Panin Sekuritas Tbk 

43 PEGE PT. Panca Global Securities Tbk 

44 PNBN PT. Bank Pan Indonesia 

45 PNIN  PT. Panin Insurance Tbk 

46 RELI PT. Reliance Securities Tbk 

47 RODA PT Royal Oak Development Asia Tbk 

48 SMMA PT Sinar Mas Multiartha Tbk 

49 TIFA PT. Tifa Finance Tbk 

50 TRUS PT. Trust Finance Indonesia Tbk 

51 VRNA PT. Verena Multi Finance Tbk 

52 WOMF PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 
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LAMPIRAN 2 

 

Data Penelitian 

 

No Kode Emiten CG VAHC STVA VACA VAIC 

1 ADMF PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk -0.2126 5.4822 0.81759 1.39601 7.695803 

2 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 0.237288 2.40652 0.58446 0.4581 3.449075 

3 AHAP PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk -0.05 4.68497 0.78655 0.76045 6.231972 

4 AMAG PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk 0.564626 8.62427 0.88405 0.53053 10.03885 

5 APIC PT Pacific Strategic Financial Tbk -0.02439 14.018 0.92866 0.18264 15.12928 

6 ARTA PT Arthavest Tbk -0.4918 9.99177 0.89992 0.3628 11.25449 

7 ASBI PT. Asuransi Bintang Tbk 0.781818 1.75438 0.43 0.45874 2.64312 

8 ASDM PT. Asuransi Dayin Mitra Tbk 0.48 4.37227 0.77129 0.90134 6.044899 

9 ASJT PT. Asuransi Jasa Tania Tbk 0.095238 2.23137 0.55185 0.56694 3.35016 

10 ASRM PT. Asuransi Ramayana Tbk 0.53658 2.16004 0.53704 0.67119 3.368273 

11 BABP PT. Bank ICB Bumi Putra Tbk 0.59434 2.06193 0.51502 0.54361 3.120549 

12 BACA PT. Bank Capital Indonesia Tbk -0.25 7.78646 0.87157 0.6685 9.326531 

13 BAEK PT. Bank Ekonomi Raharja Tbk -0.5122 5.86326 0.82945 1.18641 7.879122 

14 BBCA PT. Bank Central Asia Tbk 0.15 9.80919 0.89805 0.98625 11.69349 

15 BBKP PT. Bank Bukopin Tbk 0.051724 8.13013 0.877 1.05787 10.065 

16 BBLD PT. Buana Finance Tbk 0.595398 13.8358 0.92772 0.88399 15.64752 

17 BBNI PT. Bank Negara Indonesia Tbk -0.01316 5.36482 0.8136 0.6616 6.840021 

18 BBNP PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk 0 5.73632 0.82567 1.17541 7.737403 

19 BBRI PT. Bank Rakyat Indonesia TBK 0.02963 8.3728 0.88057 0.9678 10.22117 

20 BBTN PT. Bank Tabungan Negara Tbk 0.214876 6.24735 0.83993 0.81069 7.897972 
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21 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 0.365854 5.0527 0.80209 0.79417 6.648957 

22 BEKS PT. Bank Pundi Indonesia Tbk 0.043103 0.77843 -0.28463 0.71228 1.206077 

23 BFIN PT. BFI Finance Indonesia Tbk 0.344203 8.44291 0.88156 0.86907 10.19354 

24 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 0.155556 7.77804 0.87143 0.79163 9.441095 

25 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk 0.165468 6.47387 0.84553 0.82862 8.148021 

26 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk -0.09836 7.78086 0.87148 0.86432 9.516666 

27 BNII PT. Bank Internasional Indonesia Tbk -0.05952 4.3594 0.77061 0.90636 6.03637 

28 BNLI PT. Bank Permata Tbk -0.03676 3.67081 0.72758 0.57559 4.973977 

29 BPFI PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk -0.16279 4.66258 0.78553 0.79759 6.245698 

30 BSIM Pt. Bank Sinar Mas Tbk -0.16667 6.08099 0.83555 0.67484 7.591381 

31 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 0.485294 6.09977 0.83606 1.16405 8.09988 

32 BVIC PT. Bank Victoria International Tbk -0.10078 13.8302 0.92769 0.94064 15.69858 

33 CFIN PT. Clipan Finance Indonesia Tbk -0.06977 30.2784 0.96697 0.60557 31.85092 

34 DEFI PT. Danasupra Erapacific Tbk 0.428571 8.37147 0.88055 0.27248 9.524494 

35 INPC PT. Bank Artha Graha International Tbk 0.145833 3.93664 0.74598 0.66872 5.351339 

36 KREN PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk 0.333333 2.63188 0.62004 0.52625 3.778183 

37 MAYA PT. Bank Mayapada International Tbk  0.958042 6.17331 0.83801 0.86612 7.877443 

38 MEGA PT. Bank Mega Tbk -0.04285 5.0855 0.80336 0.84823 6.737092 

39 MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk -0.31818 4.49315 0.77744 1.44699 6.717585 

40 MREI PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 1.131579 8.32615 0.8799 0.69602 9.902067 

41 NISP PT. Bank NISP OCBC Tbk 0.342593 6.62145 0.84898 0.81792 8.288345 

42 PANS PT. Panin Sekuritas Tbk 1.46124 10.6379 0.906 0.86261 12.40647 

43 PEGE PT. Panca Global Securities Tbk 0.022727 21.2109 0.95285 0.55147 22.71524 

44 PNBN PT. Bank Pan Indonesia -0.19231 15.4839 0.93542 0.86976 17.28909 

45 PNIN  PT. Panin Insurance Tbk 0.228916 45.1211 0.97784 0.42855 46.52748 
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46 RELI PT. Reliance Securities Tbk -0.01 11.2625 0.91121 0.50219 12.67591 

47 RODA PT Royal Oak Development Asia Tbk 0.444444 4.58068 0.78169 0.08416 5.446537 

48 SMMA PT Sinar Mas Multiartha Tbk 0.064327 9.07059 0.88975 0.40907 10.36941 

49 TIFA PT. Tifa Finance Tbk 0.2 18.9378 0.9472 0.8782 20.76316 

50 TRUS PT. Trust Finance Indonesia Tbk -0.31646 16.7523 0.94031 0.91813 18.61071 

51 VRNA PT. Verena Multi Finance Tbk -0.22481 5.81298 0.82797 1.35862 7.999575 

52 WOMF PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk -0.236 1.57058 0.36329 1.81488 3.748757 
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                                                              Lampiran 3 

                      Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov 

 Unstandardized Residual 

N 52 

Normal parameter     mean .0000000 

 Std. deviation .26527872 

Kolmogorov-Smirnov Z .992 

Asymp. Sig. (2-tailed) .278 

 Sumber : Data sekunder diolah, 2014 

 

                                        Lampiran 4 

                           Hasil Uji Multikolonieritas 

Variabel 

independen 

Colinearity 

Statistics Kesimpulan 

Tolerance VIF 

VAHC .835 1.198 Tidak ada Multikolonieritas 

STVA .797 1.255 Tidak ada Multikolonieritas 

VACA .969 1.032 Tidak ada Multikolonieritas 

VAIC .820 1.219 Tidak ada Multikolonieritas 

 Sumber : Data sekumder diolah, 2014 

                                         Lampiran 5 

                         Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .318 .103  3.077 .003 

VAHC -.001 .003 -.049 -.313 .756 

STVA -.086 .113 -.121 -.757 .453 

VACA -.033 .062 -.078 -.537 .594 

VAIC -.002 .003 -.098 -.694 .491 
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Lampiran 6 

Hasil Uji Regresi Linier Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .555 .184  3.021 .004 

VAHC -.001 .005 -.017 -.116 .908 

STVA -.298 .199 -.220 -1.496 .141 

VACA -.295 .109 -.363 -2.693 .010 

a. Dependent Variable: CG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .394
a
 .155 .102 .273443 

a. Predictors: (Constant), VACA, VAHC, STVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .658 3 .219 2.932 .043
b
 

Residual 3.589 48 .075   

Total 4.247 51    

a. Dependent Variable: CG 

b. Predictors: (Constant), VACA, VAHC, STVA 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) .126 .065  1.956 .056 

VAIC -.004 .005 -.097 -.689 .494 

a. Dependent Variable: CG 
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LAMPIRAN 7 

(DAFTAR RIWAYAT HIDUP) 
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