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PENDAHULUAN 

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses bisnis juga 

berkembang dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor based business) 

menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge based business), sehingga 

karakteristik utama perusahaan menjadi perusahaan berdasarkan pengetahuan 

(Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Dengan bisnis berdasarkan pengetahuan, perusahaan 

lebih menekankan untuk mengelola aset tidak berwujud yang dimilikinya yaitu 

pengetahuan dan kemampuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga 

perusahaan mampu untuk bersaing dengan para kompetitornya dan tidak hanya bersaing 

lewat kepemilikan aset berwujud saja. Industri yang sebelumnya bertumpu pada aset 

berwujud menjadi tergantung pada aset tidak berwujud (Fajarini dan Firmansyah, 2012). 

Pentingnya peran dan kontribusi aset tidak berwujud dapat dilihat pada perbandingan 

antara nilai buku (book value) dan nilai pasar (market value) pada perusahaan-

perusahaan yang berbasis pengetahuan (Fajarani dan Firmansyah, 2012). Salah satu 

pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran aset tidak berwujud 

tersebut adalah modal intelektual (intellectual capital) (Petty dan Guthrie, 2000 dalam 

Subkhan dan Citraningrum, 2010). 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah mengoptimalkan nilai perusahaan. 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Nilai perusahaan jika 

dinilai dari fisik saja hasilnya tidak akan sesuai dengan nilai pasarnya karena ada nilai 

selain fisik atau intangible yang mempengaruhinya. Hidden value itu muncul karena ada 

perbedaan antara harga saham dengan nilai buku aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Penghargaan lebih atas saham perusahaan dari para investor tersebut diyakini 
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disebabkan oleh modal intelektual yang dimiliki perusahaan (Sunarsih dan Mendra, 

2012).  

International Federation of Accountant (IFAC) dalam Widiyaningrum (2004) 

mendefinisikan modal intelektual atau intellectual capital sebagai intellectual property, 

intellectual asset, knowledge asset yang dapat diartikan sebagai saham atau modal yang 

berbasis pada pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Menurut Widiyaningrum (2004), 

modal intelektual merupakan sumber daya berupa pengetahuan yang tersedia pada 

perusahaan yang pada akhirnya akan mendatangkan keuntungan di masa depan bagi 

perusahaan, dimana pengetahuan tersebut akan menjadi modal intelektual bila 

diciptakan, dipelihara dan ditransformasi serta diatur dengan baik. Menurut para praktisi 

modal intelektual terdiri dari tiga elemen utama (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; Saint-

Onge, 1996; Bontis 2000 dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003) yaitu human capital 

(modal manusia), structural capital (modal organisasi) dan customer capital (modal 

pelanggan).  

Akan tetapi dalam akuntansi tradisional yang digunakan sebagai dasar 

pembuatan laporan keuangan dirasakan gagal dalam memberikan informasi mengenai 

modal intelektual (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Padahal laporan keuangan memiliki 

fungsi decision making bagi para stakeholders. Keterbatasan pelaporan keuangan dalam 

menjelaskan nilai perusahaan ini menunjukkan bahwa sumber ekonomi tidak berupa 

aset fisik saja melainkan juga penciptaan modal intelektual. Oleh karena itu laporan 

keuangan harus dapat mencerminkan adanya aktiva tak berwujud dan besarnya nilai 

yang diakui. Adanya perbedaan yang besar antara nilai pasar dan nilai yang dilaporkan 

akan membuat laporan keuangan menjadi tidak berguna untuk pengambilan keputusan. 
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Pengungkapan modal intelektual perlu untuk dilakukan oleh suatu perusahaan 

dikarenakan adanya permintaan transparansi yang meningkat di pasar modal, sehingga 

informasi modal intelektual membantu investor menilai kemampuan perusahaan dengan 

lebih baik. Penelitian tentang modal intelektual telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

diantaranya Belkaoui (2003), Chen et al. (2005), dan Rubhyanti (2008) yang 

menunjukkan bahwa modal intelektual memiliki pengaruh positif terhadap nilai pasar, 

sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Solikhah dkk. (2010), 

Yuniasih dkk. (2010) serta Sunarsih dan Mendra (2012) yang tidak berhasil 

membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh positif pada nilai pasar perusahaan. 

Dari berbagai penelitian tersebut memberi indikasi adanya manfaat modal intelektual 

dan perlunya suatu penelitian empiris tentang modal intelektual, akan tetapi terdapat 

inkonsistensi yang mungkin disebabkan adanya pengaruh dari variabel lain yang tidak 

dikontrol oleh peneliti sebelumnya atau disebabkan adanya variabel lain yang 

memediasi hubungan modal intelektual dengan nilai perusahaan yaitu kinerja keuangan. 

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

penelitian ini berusaha meneliti kembali lebih dalam mengenai pengaruh modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel 

intervening. Dengan menerapkan pada objek penelitian yaitu pada perusahaan sektor 

keuangan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Sektor 

keuangan dipilih sebagai objek ideal penelitian ini karena (1) tersaji data laporan 

keuangan (neraca, laba/rugi) publikasi yang dapat diakses setiap saat; (2) bisnis sektor 

perbankan (bagian dari sektor keuangan) adalah “intellectually” intensif (Firer dan 

Williams, 2003 dalam Ulum, 2008); (3) secara keseluruhan karyawan di sektor 

keuangan “intellectually” lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya 
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(Kubo dan Saka, 2002 dalam Ulum, 2008). (4) 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, 2004). (5) 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). Kemudian pemilihan tahun 2008-

2012 dilakukan dengan harapan pemilihan tahun laporan keuangan terbaru agar lebih 

dapat merepresentasikan keadaan perusahaan terkini. Penggunaan variabel intervening 

digunakan dalam penelitian ini karena nilai perusahaan bukan hanya sebagai hasil atau 

akibat langsung dari modal intelektual, melainkan juga ada faktor-faktor lain yang 

memberi kontribusi terhadap nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas persoalan dalam penelitian ini adalah apakah modal 

intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan apakah ada pengaruh langsung 

dari modal intelektual terhadap nilai perusahaan serta apakah ada pengaruh tidak 

langsung dari modal intelektual terhadap nilai perusahaan melalui mediasi kinerja 

keuangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh modal intelektual 

terhadap kinerja keuangan dan menguji pengaruh langsung dari modal intelektual 

terhadap nilai perusahaan serta menguji pengaruh tidak langsung dari modal intelektual 

terhadap nilai perusahaan melalui mediasi kinerja keuangan pada perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. Hasil 

penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk menambah 
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bukti/penemuan empiris mengenai pengaruh modal intelektual terhadap kinerja 

keuangan dan nilai perusahaan, dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan 

dalam menilai kinerja dan nilai perusahaan, serta memberikan manfaat bagi investor 

dalam menilai kinerja suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan 

investasi. 

 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Modal Intelektual 

Sampai saat ini definisi mengenai modal intelektual seringkali dimaknai secara 

berbeda oleh beberapa peneliti. Menurut Bontis (1998) modal intelektual adalah 

seperangkat tak berwujud (sumber daya, kemampuan dan kompetensi) yang 

menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai. Sedangkan menurut Mouritsen 

(1998) modal intelektual adalah suatu proses pengelolaan teknologi yang 

mengkhususkan untuk menghitung prospek perusahaan di masa yang akan datang. 

Pramestiningrum (2013) mendefinisikan modal intelektual sebagai aset tidak berwujud 

yang merupakan sumber daya berisi pengetahuan, yang dapat mempengaruhi kinerja 

suatu perusahaan baik dalam pembuatan keputusan untuk saat ini maupun manfaat di 

masa depan. Dan Sawarjuwono dan Kadir (2003) mendefinisikan modal intelektual 

sebagai jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human 

capital, structural capital, customer capital) yang berkaitan dengan pengetahuan dan 

teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan berupa keunggulan 

bersaing organisasi. Dari definisi tersebut peneliti mendefinikan modal intelektual 

merupakan akumulasi kinerja dari tiga elemen utama perusahaan (human capital, 
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structural capital, dan customer capital) yang dapat memberikan nilai lebih di masa 

yang akan datang.  

Beberapa ahli (Stewart, 1998; Sveiby, 1997; Saint-Onge, 1996; Bontis, 2000 

dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003) mengemukakan elemen-elemen modal intelektual 

yang terdiri dari Human Capital (HC), Structural Capital (SC), dan Customer Capital 

(CC).  

Human capital adalah keahlian dan kompetensi yang dimiliki karyawan dalam 

memproduksi barang dan jasa serta kemampuannya untuk dapat berhubungan baik 

dengan pelanggan. Human resources capital akan meningkat jika perusahaan mampu 

menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Subkhan dan 

Citraningrum, 2010). Menurut Fajarini dan Firmansyah (2012), banyak ahli menyatakan 

bahwa human resources capital memiliki peranan yang sangat penting, karena proses 

penciptaan modal pelanggan berada pada komponen human resources capital. Human 

resources capital yang berinteraksi dengan para pelanggan, sedangkan modal struktural 

berfungsi menyediakan pengetahuan yang telah tersimpan untuk mendukung penciptaan 

nilai bagi konsumen (Fajarini dan Firmansyah, 2012).  

Saryanti (2011) mendefinisikan structural capital adalah infrastruktur 

pendukung dari human capital sebagai sarana dan prasarana pendukung kinerja 

karyawan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar, yaitu 

sistem teknologi, sistem operasional perusahaan, paten, merk dagang, dan kursus 

pelatihan, agar kemampuan karyawan dapat menghasilkan modal intelektual. Structural 

capital mendukung human capital untuk menghasilkan kinerja yang optimal dengan 

sarana dan prasarana yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga, apabila seorang 

individu memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, tetapi jika perusahaan memiliki 
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sistem dan prosedur yang buruk maka modal intelektual tidak dapat mencapai kinerja 

secara optimal dan potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.  

Customer capital merupakan hubungan yang harmonis atau association network 

yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para 

pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas 

akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan 

dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

Customer capital dapat muncul dari berbagai bagian di luar lingkungan perusahaan 

yang dapat menambah nilai bagi perusahaan tersebut (Fajarini dan Firmansyah, 2012).  

Jadi, secara umum modal intelektual dibagi menjadi tiga, yaitu human capital 

yang mencakup pengetahuan dan keterampilan karyawan, structural capital yang 

mencakup teknologi dan infrastruktur informasi yang mendukungnya, customer capital 

dengan membangun hubungan yang baik dengan konsumen. Ketiga elemen ini akan 

berinteraksi secara dinamis, serta terus menerus dan luas sehingga akan menghasilkan 

nilai bagi perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

Value Added Intellectual Coefficients (VAIC
TM

)  

Metode VAIC
TM

 dikembangkan oleh Pulic (1998), didesain untuk menyajikan 

informasi tentang value creation efficiency dari aset berwujud (tangible assets) dan aset 

tidak berwujud (intangible assets) yang dimiliki perusahaan. VAIC
TM

 adalah sebuah 

prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan 

mengevaluasi efisiensi nilai tambah atau value added dengan total sumber daya 

perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama (Subkhan dan 

Citraningrum, 2010). Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk 
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menciptakan value added (VA). Nilai tambah (value added) adalah indikator paling 

objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai (value creation) (Pulic, 1998). VA dihitung sebagai selisih 

antara output dan input (Pulic, 1998). 

Metode VAIC
TM

 mengukur nilai tambah dari tiga jenis input yang dimiliki oleh 

perusahaan, yaitu human capital, structural capital dan capital employed yang terdiri 

dari: 

1. Value Added Human Capital - VAHU adalah indikator efisiensi nilai tambah modal 

manusia. Hubungan ini mengindikasikan kemampuan tenaga kerja untuk 

menghasilkan nilai bagi perusahaan dari dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja 

tersebut (Fajarini dan Firmansyah, 2012). Pulic (1998) memperlakukan tenaga kerja 

sebagai entitas penciptaan nilai (value creating entity). 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 (Ulum, 2008). Sumber daya manusia atau karyawan 

merupakan asset strategic perusahaan yang dapat meningkatkan kualitas perusahaan. 

Human capital (modal manusia) mencerminkan kemampuan kolektif perusahaan 

untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan pengetahuan yang dimiliki orang-

orang dalam perusahaan tersebut (Pramestiningrum, 2013). 

2. Structural Capital Value Added - STVA menunjukkan kontribusi structural capital 

(SC) dalam penciptaan nilai (Fajarini dan Firmansyah, 2012). Semakin besar 

kontribusi HC dalam value creation, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam 

hal tersebut (Pramudita, 2012). Menurut Sawarjuwono dan Kadir (2003), structural 
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capital adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses produksi perusahaan 

dan strukturnya yang mendukung karyawannya untuk menghasilkan kinerja 

intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, misalnya: sistem 

operasional perusahaan, proses manufacturing, budaya organisasi, filosofi 

manajemen dan semua bentuk intellectual property yang dimiliki dan dikuasai oleh 

perusahaan. 

3. Value Added Capital Employed – VACA adalah indikator untuk VA yang diciptakan 

oleh satu unit dari physical capital/capital employed (CE). Pulic (1998) 

mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE menghasilkan return yang lebih besar 

daripada perusahaan yang lain, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan telah 

memanfaatkan CE (dana yang tersedia) sebagai bagian dari modal intelektual yang 

lebih baik (Ulum, 2008). Kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya 

berupa capital asset yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan dan merupakan bagian dari modal intelektual perusahaan 

tersebut. 

Keunggulan metode Pulic adalah kemudahan dalam perolehan data yang 

digunakan dalam penelitian (Ulum, 2008). VAIC™ dianggap sebagai indikator yang 

cocok untuk mengukur modal intelektual pada riset empiris serta menyediakan dasar 

ukuran yang standar dan konsisten, angka-angka keuangan standar yang terdapat dalam 

laporan keuangan perusahaan (Ulum, 2008), sehingga memungkinkan akan lebih efektif 

melakukan analisis komparatif internasional menggunakan ukuran sampel yang besar di 

berbagai sektor industri. Semua data yang digunakan dalam perhitungan VAIC
TM

 

didasarkan pada informasi yang telah diaudit, sehingga perhitungan dapat dianggap 

obyektif dan dapat diverifikasi (Pulic, 1998). Pengukuran alternatif modal intelektual 
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selain model Pulic terbatas pada pengukuran indikator keuangan dan non keuangan 

yang bersifat unik yang ada pada perusahaan secara individu (Ulum, 2008). 

Kemampuan penerapan pengukuran alternatif modal intelektual tersebut memiliki 

keterbatasan untuk jumlah sampel yang besar dan terdiversifikasi secara luas (Firer dan 

Williams, 2003). 

Nilai Perusahaan 

Tujuan jangka panjang perusahaan adalah memaksimumkan nilai perusahaan. 

Menurut Husnan (2000) yang dimaksud dengan nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Sehingga 

apabila suatu perusahaan dianggap memiliki nilai maka perusahaan itu berharga atau 

dalam artian memiliki prospek masa depan. Optimalisasi nilai perusahaan yang 

merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan fungsi manajemen 

keuangan, dimana satu keputusan keuangan yang diambil akan mempengaruhi 

keputusan keuangan lainnya dan berdampak pada nilai perusahaan (Fama dan French, 

1998 dalam Wahyudi dan Hartini, 2006). Nilai perusahaan tercermin dari harga yang 

dibayar investor atas sahamnya di pasar (Sunarsih dan Mendra, 2012). Semakin tinggi 

nilai perusahaan menggambarkan semakin sejahtera pula pemiliknya. Nilai dari 

perusahaan tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan arus kas, tetapi juga 

bergantung pada karakteristik operasional dan keuangan dari perusahaan (Hidayati, 

2010). Sehingga nilai perusahaan menggambarkan seberapa baik atau buruk manajemen 

mengelola kekayaannya, hal ini bisa dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang 

diperoleh.  

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan Price to Book Value 

(PBV). Menurut Hidayati (2010), rasio PBV merupakan hubungan antara harga pasar 
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saham dengan nilai buku per lembar saham dan menunjukkan seberapa jauh suatu 

perusahaan mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. PBV dipilih sebagai ukuran nilai karena menggambarkan besarnya 

premi yang diberikan pasar atas modal intelektual yang dimiliki perusahaan dan rasio 

ini mengukur nilai yang diberikan pasar keuangan kepada manajemen dan organisasi 

sebagai perusahaan yang terus tumbuh (Yuniasih dkk., 2010). Perusahaan yang berjalan 

dengan baik, umumnya rasio PBVnya mencapai di atas satu yang mununjukkan bahwa 

nilai pasar saham lebih besar dari pada nilai bukunya dan keberhasilan perusahaan 

dalam menciptakan nilai tersebut tentunya memberikan harapan kepada pemegang 

saham berupa keuntungan yang lebih besar pula (Sartono, 2001). Semakin tinggi rasio 

PBV dapat diartikan semakin berhasil perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang 

saham dan menunjukkan bahwa pasar semakin percaya akan prospek perusahaan 

tersebut. 

Menurut Damodaran (2001) dalam Hidayati (2010), beberapa alasan investor 

menggunakan PBV dalam analisis investasi adalah karena rasio PBV memiliki beberapa 

keunggulan sebagai berikut: Pertama, nilai buku memberikan nilai yang relatif stabil 

yang dapat dibandingkan dengan harga pasar. Bagi investor yang kurang percaya 

menggunakan penilaian discounted cash flows dapat menggunakan metode PBV 

sebagai perbandingan. Kedua, jika perusahaan-perusahaan menggunakan standar 

akuntansi yang sama, maka rasio PBV dapat diperbandingkan antara perusahaan-

perusahaan sebagai petunjuk adanya undervalued atau overvalued.  

Kinerja Keuangan 

Perusahaan pada umumnya memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam 

usaha untuk memenuhi kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai 
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tujuan perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja suatu 

perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan baik 

untuk pihak internal maupun eksternal (Siregar, 2013). Kinerja keuangan merupakan hal 

penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan dimanapun, karena kinerja keuangan 

merupakan cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

mengalokasikan sumber dayanya (Pramudita, 2012). Menurut Sihasale (2001) dalam 

Saryanti (2011), kinerja perusahaan merupakan suatu tampilan keadaan perusahaan 

selama periode tertentu. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang 

dikeluarkan secara periodik yang memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan 

perusahaan (Purnomo, 1998). Dalam penelitian ini, kinerja perusahaan didefinisikan 

sebagai suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis 

dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya 

keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode 

tertentu. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 

oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang 

dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, hal ini 

sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi 

perubahan lingkungan (Siregar, 2013). Ukuran kinerja keuangan biasanya diwujudkan 

dalam profitabilitas, pertumbuhan dan nilai pemegang saham (Fajarani dan Firmansyah, 

2012).  

Penelitian ini menggunakan ROE (Return On Equity) untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan. Return on equity merupakan rasio yang sangat penting bagi 

pemilik perusahaan (the common stockholder), karena rasio ini menunjukkan tingkat 

kembalian yang dihasilkan oleh manajemen dari modal yang disediakan oleh pemilik 
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perusahaan (Hidayati, 2010). Adanya pertumbuhan ROE menunjukkan prospek 

perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan 

yang diperoleh perusahaan. ROE mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan ekuitas yang dimilikinya (Hidayati, 2010). Menurut 

Pramudita (2012), ROE mengungkapkan berapa banyak keuntungan perusahaan yang 

diterima dibandingkan dengan jumlah total ekuitas pemegang saham dan menurut 

Fajarani dan Firmansyah (2012), ROE digunakan untuk mengukur efisiensi suatu 

perusahaan dari keuntungan yang dihasilkan dari setiap unit ekuitas pemegang saham, 

juga untuk menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan menggunakan dana investasi 

untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan dan berguna untuk membandingkan 

profitabilitas antar perusahaan dengan membandingkan perusahaan dalam industri yang 

sama, sehingga investor yang akan membeli saham akan tertarik dengan ukuran 

profitabilitas tersebut. 

Rumusan Hipotesis 

Hubungan Modal Intelektual Dengan Kinerja Keuangan 

Dengan memanfaatkan modal intelektual yang dimiliki, maka perusahaan dapat 

meningkatkan pendapatan tanpa adanya peningkatan beban dan biaya secara 

proporsional atau mengurangi beban operasi perusahaan (Pramudita, 2012). Sehingga 

penggunaan sumber daya perusahaan secara efisien dapat memperkecil biaya sehingga 

akan meningkatkan laba perusahaan. Apabila perusahaan dapat memanfaatkan dan 

mengelola potensi yang dimiliki karyawannya dengan baik, maka hal itu dapat 

meningkatkan produktivitas karyawan. Jika produktivitas karyawan meningkat, maka 

pendapatan dan keuntungan perusahaan juga akan meningkat. Meningkatnya 

pendapatan dan laba perusahaan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga 
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meningkat (Pramelasari, 2010). Oleh karena itu, jika modal intelektual dikelola dengan 

baik oleh perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan.  

Menurut Ulum dkk. (2008) modal intelektual diyakini dapat berperan penting 

dalam peningkatan kinerja keuangan. Hubungan modal intelektual dengan kinerja 

keuangan perusahaan telah dibuktikan oleh beberapa peneliti, diantaranya Firer dan 

Williams (2003), Chen et al. (2005), Ulum dkk. (2008), Fajarini dan Firmansyah 

(2012), Rubhyanti (2008) dan Solikhah dkk. (2010) yang telah membuktikan bahwa 

modal intelektual mempunyai pengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. 

Perusahaan yang mampu mengelola modal intelektualnya diyakini mampu menciptakan 

value added serta mampu menciptakan competitive advantage dengan melakukan 

inovasi, penelitian dan pengembangan yang akan bermuara terhadap peningkatan 

kinerja keuangan perusahaan (Solikhah dkk., 2010). Berdasarkan uraian diatas, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1 : Modal intelektual berpengaruh positif pada kinerja keuangan perusahaan. 

Hubungan Kinerja Keuangan dengan Nilai Perusahaan 

Semakin tinggi kinerja keuangan yang biasanya dilihat dengan rasio keuangan, 

maka semakin tinggi pula nilai perusahaan (Rahayu, 2010). Melalui rasio-rasio 

keuangan tersebut dapat dilihat tingkat keberhasilan manajemen perusahaan mengelola 

aset dan modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Penilaian 

prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu untuk 

menghasilkan laba dan laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya, juga merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang (Rahayu, 2010). Adanya peningkatan kinerja keuangan 
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menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena berarti adanya potensi 

peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan sehingga akan meningkatkan 

kepercayaan investor serta akan mempermudah manajemen perusahaan untuk menarik 

modal dalam bentuk saham (Hidayati, 2010). Apabila kinerja keuangan meningkat yang 

ditandai dengan kenaikan profitabilitas, maka hal ini akan menarik perhatian investor 

sehingga meningkatkan nilai perusahaan karena investor menjadi tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Apabila sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola secara efektif dan 

efisien maka dapat mendorong peningkatan kinerja bagi perusahaan yang nantinya akan 

direspon positif oleh stakeholder salah satunya investor. Belkaoui (2003) berpendapat 

bahwa investasi perusahaan dalam modal intelektual yang disajikan dalam laporan 

keuangan, dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan 

telah dilakukan oleh Sudiyatno dan Puspitasari (2010), Amri dan Untara (2012) serta 

Darmawan dan Asmara (2008) yang menemukan bahwa kinerja keuangan berpengaruh 

positif terhadap nilai pasar perusahaan. 

Hubungan Langsung atau Tidak Langsung Modal Intelektual dengan Nilai 

Perusahaan 

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya 

beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi 

stakeholdernya (Ulum dkk., 2008). Oleh karena itu pengelolaan sumber daya yang 

maksimal dapat meningkatkan nilai perusahaan yang kemudian akan meningkatkan laba 

perusahaan sekaligus menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham (Ulum dkk., 

2008). Para pemegang saham akan lebih menghargai perusahaan yang mampu 



16 
 

menciptakan nilai dengan cara memaksimalkan pemanfaatan unsur-unsur modal 

intelektual. Dengan penciptaan nilai yang baik tersebut, maka perusahaan akan lebih 

mampu untuk memenuhi kepentingan seluruh stakeholder. Sebagai salah satu 

stakeholder perusahaan, para investor di pasar modal akan menunjukkan apresiasi atas 

keunggulan modal intelektual yang dimiliki perusahaan dengan berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Investasi tersebut akan berdampak pada naiknya nilai perusahaan. 

Dalam hubungannya dengan teori stakeholder, dijelaskan bahwa seluruh 

aktivitas perusahaan bermuara pada penciptaan nilai atau value creation, kepemilikan 

serta pemanfaatan sumber daya intelektual memungkinkan perusahaan mencapai 

keunggulan bersaing dan meningkatkan nilai tambah (Sunarsih dan Mendra, 2012). 

Investor akan memberikan penghargaan lebih kepada perusahaan yang mampu 

menciptakan nilai tambah secara berkesinambungan. Menurut Edvinsson dan Malone 

(1997), salah satu keunggulan modal intelektual adalah sebagai alat untuk menentukan 

nilai perusahaan. Modal intelektual diyakini dapat berperan penting dalam peningkatan 

nilai perusahaan maupun kinerja keuangan (Ulum dkk., 2008). Perusahaan yang mampu 

memanfaatkan modal intelektualnya secara efisien, maka nilai pasarnya akan meningkat 

(Sunarsih dan Mendra, 2012). Dengan menggunakan modal intelektual yang dimiliki 

maka perusahaan dapat menggunakannya untuk mengelola aset yang dimiliki agar lebih 

efisien. Semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya, maka profitabilitas akan 

meningkat, sehingga kinerja keuangan perusahaan juga akan meningkat. Kinerja 

keuangan yang meningkat akan direspon positif pasar sehingga nilai perusahaan akan 

meningkat.  

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Belkaoui (2003), Firer dan Williams 

(2003), Chen et al. (2005), Yunita (2012) dan Rubhyanti (2008) menunjukkan bahwa 
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modal intelektual berpengaruh positif terhadap kinerja dan nilai pasar perusahaan. 

Bertentangan dengan penelitian tersebut dimana penelitian Solikhah dkk. (2010), 

Sunarsih dan Mendra (2012) serta Yuniasih dkk. (2010) tidak berhasil membuktikan 

bahwa modal intelektual berpengaruh pada nilai pasar perusahaan. Penelitian ini 

menambahkan variabel intervening yaitu kinerja keuangan untuk memediasi hubungan 

pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan. Maka hipotesis yang dirumuskan 

adalah:  

H2a: Modal intelektual berpengaruh pada nilai perusahaan secara langsung 

H2b: Modal intelektual berpengaruh pada nilai perusahaan secara tidak langsung 

dengan mediasi kinerja keuangan 

Model Penelitian 

Berikut adalah gambaran model hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

Gambar 1 Model Penelitian 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber 

dari laporan tahunan (annual report) perusahaan sektor keuangan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Data penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek 
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Indonesia (IDX) melalui website www.idx.co.id, website resmi yang dirilis perusahaan, 

IDX fact book, serta berasal dari buku Indonesian Capital Market Directory (ICMD) 

tahun 2008-2012. 

Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor 

keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2012. Sektor keuangan 

pada umumnya menawarkan bidang penelitian modal intelektual yang ideal. 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). Di samping itu bisnis sektor 

perbankan (bagian dari sektor keuangan) adalah “intellectually” intensif (Firer dan 

Williams, 2003 dalam Ulum, 2008) dan juga termasuk sektor jasa, di mana layanan 

pelanggan sangat bergantung pada akal/kecerdasan modal manusia. Pengambilan 

sampel dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), 

dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2008-2012 secara 

berturut-turut. 

2. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode 

pengamatan.  

3. Perusahaan yang mengungkapkan informasi tentang beban karyawan. 

4. Perusahaan sampel tidak melaporkan ekuitas negatif selama periode pengamatan. 

5. Perusahaan tidak mengalami kerugian atau laba negatif selama periode 

pengamatan. Kriteria ini ditetapkan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk 

menjaga agar pengukuran pertumbuhan perusahaan tetap positif. 

http://www.idx.co.id/
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6. Tersedia data-data lain yang diperlukan seperti data harga saham dan jumlah 

lembar saham. 

Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel  

Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diukur 

dengan price to book value (PBV). PBV menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan (Sunarsih dan Mendra, 2012). PBV 

yang tinggi mencerminkan harga saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar 

saham (Hidayati, 2010). Semakin tinggi harga saham, semakin berhasil perusahaan 

menciptakan nilai bagi pemegang saham. Harga pasar saham yang digunakan adalah 

harga yang berdasarkan closing price pada akhir tahun pelaporan perusahaan. PBV 

diformulasikan sebagai berikut (Sunarsih dan Mendra, 2012). 

𝑃𝐵𝑉 =
harga saham penutupan

nilai buku per lembar saham
 

Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal intelektual yang 

diproksikan dengan VAIC
TM

. Modal intelektual yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah modal intelektual yang diukur berdasarkan pengukuran dari model value added 

yang diproksikan dari capital employed (VACA), human capital (VAHU), dan 

structural capital (STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan 

dengan nama VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1998). Formulasi dan tahapan 

perhitungan VAIC
TM

 adalah sebagai berikut (Ulum, 2008): 

(1) Menghitung Value Added (VA). 

Nilai tambah atau value added (VA) adalah perbedaan antara penjualan (OUT) 

dan input (IN).  
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Rumus untuk menghitung VA yaitu : VA = OUT – IN 

Keterangan:  OUT = Total penjualan dan pendapatan lain  

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

   VA = Selisih antara output dan input 

(2) Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

VACA merupakan indikator efisiensi value added modal yang digunakan. 

VACA adalah rasio dari VA terhadap CE. Rasio ini menunjukkan kontribusi 

yang dibuat oleh setiap unit dari CE dalam menghasilkan VA perusahaan. 

Rumus untuk menghitung VACA yaitu 𝑽𝑨𝑪𝑨 =  
𝑽𝑨

𝑪𝑬
  

Keterangan:  VA  = Value Added 

CE (capital employed) = Dana yang tersedia (ekuitas, laba bersih) 

(3) Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

VAHU merupakan indikator efisiensi value added modal manusia. VAHU 

adalah rasio dari VA terhadap HC. Rasio ini menunjukkan kontribusi setiap 

rupiah yang diinvestasikan dalam HC dalam menghasilkan VA perusahaan. 

Rumus untuk menghitung VAHU yaitu 𝑽𝑨𝑯𝑼 =  
𝑽𝑨

𝑯𝑪
  

Keterangan:  VA     = Value Added  

 HC (human capital) = Beban karyawan 

(4) Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

 STVA merupakan indikator efisiensi value added modal struktural. STVA 

adalah rasio dari SC terhadap VA. Rasio ini mengukur jumlah SC yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi 

bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. 

Rumus untuk menghitung STVA yaitu 𝑺𝑻𝑽𝑨 =  
𝑺𝑪

𝑽𝑨
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Keterangan:  VA  = Value Added  

 SC (structural capital) = VA – HC 

(5) Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) 

VAIC
TM

 mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi yang dapat juga 

dianggap sebagai BPI (Business Performance Indikator). VAIC
TM

 merupakan 

penjumlahan dari VACA, VAHU dan STVA.  

VAIC
TM

 dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

VAIC
TM

 = VACA + VAHU + STVA 

Variabel Intervening 

Variabel intervening atau variabel antara merupakan variabel yang memediasi 

hubungan variabel independen dengan variabel dependen (Sunarsih dan Mendra, 2012). 

Variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan. 

Kinerja keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas perusahaan 

yang diukur menggunakan return on equity (ROE). ROE mempresentasikan returns 

pemegang saham biasa dan biasanya menjadi bahan pertimbangan dan indikator 

keuangan yang penting bagi investor (Chen et al., 2005). Bila angka ROE perusahaan 

tinggi maka akan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham. Dalam penelitian ini ROE dihitung 

berdasarkan perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan seluruh total ekuitas 

yang dimiliki perusahaan pada tahun pelaporan (Solikhah dkk., 2010). 

𝑅𝑂𝐸 =
Laba bersih setelah pajak

Total ekuitas 
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Metode Analisis 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini penulis melakukan analisis 

regresi dan analisis jalur dengan evaluasi hasil analisis menggunakan statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik, analisis regresi linear dan analisis jalur. 

Untuk uji model persamaan struktural, teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis) dengan menggunakan software 

SPSS Versi 16. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda 

untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori dan digunakan untuk menguji pengaruh variabel intervening (Ghozali, 

2011). Dalam analisis jalur terdapat suatu variabel yang berperan ganda yaitu sebagai 

variabel independen pada suatu hubungan, namun menjadi variabel dependen pada 

hubungan lain mengingat adanya hubungan kausalitas yang berjenjang (Ghozali, 2011). 

Pemilihan metode ini didasarkan pada alasan ingin mengetahui faktor atau jalur 

manakah yang berpengaruh signifikan. Analisis jalur juga dapat mengukur hubungan 

antar variabel dalam model baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Koefisien jalur adalah standardize koefisien regresi dan dihitung dengan 

membuat dua persamaan struktural yaitu persamaan regresi yang menunjukkan 

hubungan yang dihipotesiskan (Ghozali, 2011).  

Berikut adalah model dari tiap variabel dependen. 

ROE = 𝒑𝟐 VAIC + 𝒆𝟏 .......................................... (1) 

PBV = 𝒑𝟏 VAIC + 𝒑𝟑 ROE + 𝒆𝟐 ................. (2) 

Keterangan:  

ROE   = Kinerja keuangan (Return On Equity)  

VAIC
TM

  = Value Added Intellectual Coefficients 
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PBV   = Nilai Perusahaan (Price to Book Value)  

𝑝1   = Koefisien jalur PBV dengan VAIC
TM

  

𝑝2   = Koefisien jalur ROE dengan VAIC
TM

  

𝑝3   = Koefisien jalur ROE dengan PBV  

𝑒1   = Residual atas kinerja keuangan  

𝑒2   = Residual atas nilai perusahaan 

Standardize koefisien untuk VAIC
TM

 pada persamaan (1) akan memberikan nilai 

𝑝2. Sedangkan koefisien untuk VAIC
TM

 dan ROE pada persamaan (2) akan memberikan 

nilai 𝑝1 dan 𝑝3. Untuk melihat pengaruh langsung dapat melihat koefisien pengaruh 

langsung (𝑝1) dan untuk melihat pengaruh mediasi (intervening) dengan melihat 

koefisien pengaruh tidak langsung  𝑝2 × 𝑝3 . 

Pengaruh intervening  𝑝2 × 𝑝3  signifikan atau tidak, diuji dengan Sobel test 

berikut ini: 

- Menentukan standar error koefisisen pengaruh tidak langsung kinerja keuangan 

sebagai variabel intervening, digunakan rumus : 

(Sp2p3) = √p3
2Sp2

2  + p2
2Sp3

2  +  Sp2
2Sp3

2
  

- Menguji signifikansi pengaruh tidak langsung  𝑝2 × 𝑝3 , maka perlu menghitung 

nilai t statistik pengaruh intervening dengan rumus : 

𝑡 =
𝑝2𝑝3

Sp 2p3
  

Kemudian nilai t dibandingkan dengan t tabel, jika nilai t hitung > t tabel, maka 

koefisien  𝑝2 × 𝑝3  signifikan dan terjadi pengaruh mediasi (intervening). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengambil sampel perusahaan 

sektor keuangan pada tahun 2008-2012 yang terdapat pada BEI berupa laporan 

keuangan yang berakhir 31 Desember. Dari data yang terkumpul kemudian dipilih data 

yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Berdasarkan kriteria dalam purposive 

sampling, maka didapatkan 274 sampel penelitian dari 320 populasi, sebagaimana 

dijabarkan dalam tabel berikut:  

Tabel 1 

Hasil Purposive Sampling 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2008-2012 secara berturut-turut  

(64 perusahaan selama 5 tahun) 

320 

Perusahaan periode 2008-2012 yang mengalami rugi (25) 

Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap (21) 

Perusahaan yang mengalami ekuitas minus (0) 

Total Sampel Penelitian  274 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, 

dan skewness (Ghozali, 2011). Berikut adalah statistik deskriptif dari  masing-masing 

variabel penelitian.  
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Tabel 2 

Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PBV  274 0.09 10.35 2.0914 1.33377 

ROE 274 0.15 52.32 13.8851 8.76311 

VAIC 274 0.23 8.29 3.1534 1.51150 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

 Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dengan program SPSS versi 16. 

Berdasarkan output yang dihasilkan pada tabel 2, sampel yang digunakan sebanyak 274 

perusahaan dan terdapat tiga variabel yang digunakan yaitu VAIC, PBV dan ROE yang 

masing-masing datanya diambil selama 5 tahun yaitu tahun 2008-2012. 

Pengujian statistik deskriptif pertama yaitu variabel PBV yang menghasilkan 

nilai minimum sebesar 0,09, nilai maksimum sebesar 10,35 dan nilai mean (rata-rata) 

sebesar 2,0914. Nilai minimum PBV dimiliki oleh PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk 

pada tahun 2008 dan nilai maksimum PBV dimiliki oleh Capitalinc Investment Tbk 

pada tahun 2008. Nilai mean (rata-rata) sebesar 2,0914 diartikan bahwa rata-rata nilai 

perusahaan sebesar 2,0914, dan karena nilai rata-rata PBV lebih dari 1 maka 

menunjukkan bahwa perusahaan sampel memiliki nilai pasar yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai bukunya. Semakin tinggi nilai PBV, semakin tinggi pula 

nilai perusahaan tersebut. 

Pengujian statistik deskriptif yang kedua yaitu variabel ROE yang menghasilkan 

nilai minimum sebesar 0,15, nilai maksimum sebesar 52,32, dan nilai mean (rata-rata) 

sebesar 13,8851. Nilai minimum ROE dimiliki oleh PT. Bank ICB Bumi Putra Tbk 

pada tahun 2012 dan nilai maksimum ROE dimiliki oleh PT. Adira Dinamika Multi 

Finance Tbk pada tahun 2008. Nilai mean (rata-rata) sebesar 13,8851 diartikan bahwa 

rata-rata setiap 1 rupiah ekuitas perusahaan mampu menghasilkan laba sebesar Rp 
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13,8851. Semakin tinggi nilai ROE maka semakin baik pula perusahaan dalam 

mengelola ekuitas yang dimiliki dan menghasilkan laba.  

Pengujian statistik deskriptif terakhir yaitu variabel VAIC yang menghasilkan 

nilai minimum sebesar 0,23, nilai maksimum sebesar 8,29, dan nilai mean (rata-rata) 

sebesar 3,1534. Nilai minimum VAIC dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Agro 

Niaga Tbk pada tahun 2009 dan nilai maksimum VAIC dimiliki oleh PT. Panin 

Sekuritas Tbk pada tahun 2010. Nilai mean (rata-rata) sebesar 3,1534 menunjukkan 

bahwa modal intelektual perusahaan berada pada kategori good performers karena skor 

VAIC diatas 2,5 (Sunarsih dan Mendra, 2012).  

Sebelum menguji apakah terdapat pengaruh modal intelektual pada sektor 

keuangan, telah dilakukan uji asumsi klasik untuk memperoleh hasil model yang baik. 

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model telah lolos uji normalitas, 

multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Untuk hasil uji asumsi klasik 

secara keseluruhan dapat dilihat pada lampiran 3. 

Pengujian Hipotesis dan Analisis Jalur (Path Analysis) 

Setelah dilakukan pengujian statistik deskriptif, lolos uji asumsi klasik dan 

memenuhi asumsi analisis jalur, maka dilakukan pengujian terhadap 2 hipotesis yang 

ada dalam penelitian ini. Hipotesis 1 menggunakan analisis regresi linier sederhana, 

sedangkan hipotesis 2 menggunakan analisis regresi berganda dan analisis jalur (path 

analysis). 
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Berikut adalah hasil pengujian hipotesis model penelitian. 

Tabel 3 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Model 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Beta 

(Constant)  2.131 0.034 

VAIC 0.651 14.134 0.000 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai signifikansi modal 

intelektual <0,05 (tingkat signifikansi) yaitu sebesar 0,000. Ini berarti variabel modal 

intelektual (VAIC) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROE), yang artinya 

H1 diterima. 

Tabel 4 

Hasil Pengujian Hipotesis 2a dan 2b 

Model 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Beta 

(Constant)  6.100 0.000 

VAIC 0.220 2.964 0.003 

ROE 0.195 2.637 0.009 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

Nilai signifikansi modal intelektual <0,05 yaitu 0,003. Hal ini berarti bahwa 

modal intelektual berpengaruh pada nilai perusahaan yang artinya hipotesis H2a 

diterima. Hasil analisis menunjukkan bahwa pasar telah memberikan penghargaan pada 

sumber daya intelektual yang dimiliki perusahaan.  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui nilai signifikansi kinerja keuangan 

<0,05 yaitu 0,009 yang berarti hipotesis H2b diterima yaitu modal intelektual 

berpengaruh pada nilai perusahaan secara tidak langsung dengan mediasi kinerja 
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keuangan. 

Pengaruh mediasi kinerja keuangan terhadap hubungan pengaruh modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan signifikan atau tidak, dapat dibuktikan dengan 

Sobel test sebagai berikut: 

- Menghitung standar error dari koefisien indirect effect (Sab = Sp2p3) 

Sp2p3 = √p3
2Sp2

2  +  p2
2Sp3

2  +  Sp2
2Sp3

2
  

Sp2p3 =  (0,030)2(0,267)2 + (3,773)2(0,011)2 + (0,267)2(0,011)2  

Sp2p3 = 0,042371    

- Nilai t statistik pengaruh mediasi (intervening)  

t =
𝑝2𝑝3

Sp 2p3
=

3,773×0,030

0,042371
=

0,11319

0,042371
= 2,671415 ≈ 2,67  

Dari perhitungan di atas didapatkan nilai t hitung sebesar 2,67 lebih besar dari 

nilai t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,96, maka dapat disimpulkan 

bahwa koefisien mediasi (intervening) signifikan yang berarti bahwa terjadi pengaruh 

mediasi oleh kinerja keuangan (ROE) terhadap pengaruh modal intelektual terhadap 

nilai perusahaan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh tidak 

langsung pada nilai perusahaan melalui kinerja keuangan sebagai variabel intervening. 

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat modal intelektual 

perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan, kinerja keuangan yang meningkat 

akan direspon positif pasar sehingga nilai perusahaan akan meningkat. 

Sesuai dengan model penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

model penelitian menggunakan analisis jalur adalah sebagai berikut. 
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Gambar 2 Model Penelitian dengan Analisis Jalur 

Gambar di atas menunjukkan bahwa modal intelektual memiliki hubungan 

langsung dengan nilai perusahaan (𝑝1). Modal intelektual juga memiliki hubungan tidak 

langsung terhadap nilai perusahaan, yaitu dari modal intelektual ke kinerja keuangan 

(𝑝2) baru kemudian ke nilai perusahaan (𝑝3).   

Hasil pengujian hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai standardized beta modal 

intelektual sebesar 0,651 dan merupakan nilai path atau jalur 𝑝2. Kemudian untuk 

persamaan (2) dihasilkan nilai standardized beta untuk VAIC sebesar 0,220 merupakan 

nilai path atau jalur 𝑝1 dan nilai standardized beta untuk ROE sebesar 0,195 merupakan 

nilai path atau jalur 𝑝3.  

Untuk melihat perbandingan kemampuan modal intelektual dalam 

mempengaruhi nilai perusahaan secara langsung dengan kemampuan modal intelektual 

dalam mempengaruhi nilai perusahaan secara tidak langsung dengan mediasi kinerja 

keuangan, dapat dilihat dari gambar 3 berikut ini: 

 

MODAL  

INTELEKTUAL 

KINERJA 

KEUANGAN 

NILAI 

PERUSAHAAN 
𝑝1 

𝑝2 𝑝3 
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Gambar 3 Koefisien Pengaruh Antar Variabel Penelitian 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

Gambar diatas menunjukkan besarnya pengaruh modal intelektual pada kinerja 

keuangan adalah 0,651. Besarnya pengaruh langsung modal intelektual pada nilai 

perusahaan adalah 0,220. Pengaruh kinerja keuangan pada nilai perusahaan yaitu 0,195. 

Besarnya pengaruh modal intelektual pada nilai perusahaan melalui kinerja keuangan 

sebagai variabel intervening (pengaruh tidak langsung) harus dihitung dengan 

mengalikan koefisien tidak langsungnya yaitu 0,127 (0,651 x 0,195) sehingga pengaruh 

totalnya menjadi 0,347 (0,220 + (0,651 x 0,195)). Tingkat pengaruh tidak langsung 

modal intelektual pada kinerja keuangan perusahaan sebesar 0,127 lebih kecil dari 

koefisien hubungan langsung 0,220, berarti dapat disimpulkan bahwa hubungan yang 

sebenarnya adalah langsung yaitu modal intelektual lebih baik mempengaruhi nilai 

perusahaan secara langsung daripada secara tidak langsung yakni melalui variabel 

mediasi kinerja keuangan. 

 

PEMBAHASAN 

Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan 

Hasil pengujian hipotesis pertama (H1) menunjukkan bahwa modal intelektual 

berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa 
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beberapa modal intelektual yang telah dikeluarkan oleh perusahaan telah secara 

langsung mempengaruhi upaya perusahaan mendapatkan kinerja keuangan yang lebih 

baik. Dengan memanfaatkan modal intelektual yang dimiliki, maka perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan tanpa adanya 

peningkatan beban dan biaya secara proporsional atau mengurangi beban operasi 

perusahaan (Pramudita, 2012). Jadi dapat disimpulkan bahwa jika modal intelektual 

dikelola dengan baik oleh perusahaan maka dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Firer dan Williams (2003), Chen et 

al. (2005), Ulum dkk. (2008), Fajarini dan Firmansyah (2012), Rubhyanti (2008) dan 

Solikhah dkk. (2010) yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh positif 

pada kinerja keuangan perusahaan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa 

semakin efisien perusahaan mengelola modal intelektual (human capital, structural 

capital dan customer capital) yang dimiliki perusahaan akan memberikan hasil yang 

meningkat yang ditunjukkan dari peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Sunarsih 

dan Mendra, 2012). Temuan hasil pengujian ini juga memberikan makna bahwa 

semakin tinggi nilai modal intelektual yang dimiliki perusahaan, maka kinerja 

perusahaan semakin meningkat. Solikhah dkk. (2010) menyatakan bahwa perusahaan 

yang mampu mengelola modal intelektualnya dengan efisien akan menciptakan value 

added dan competitive advantage yang akan bermuara pada peningkatan kinerja 

keuangan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa modal intelektual mampu 

menggerakkan kinerja perusahaan, sebab dengan keunggulan kompetitif yang 

diciptakan oleh modal intelektual perusahaan mampu beradaptasi pada perubahan-

perubahan yang ada di lingkungan bisnis, sehingga kinerja keuangan perusahaan dapat 

terjaga dengan baik (Yunita, 2012). Secara keseluruhan hasil penelitian ini dapat 
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membuktikan bahwa modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

perusahaan (ROE). Artinya perusahaan sektor keuangan di Indonesia telah dapat 

memanfaatkan modal intelektualnya untuk mengelola aset secara efisien, sehingga 

meningkatkan profitabilitas yang menunjukkan peningkatan kinerja keuangan 

perusahaan. Dan pasar (investor) juga telah memperhatikan informasi kemampuan 

perusahaan dalam memanfaatkan modal intelektualnya dalam menilai perusahaan.   

Pengaruh Langsung Modal Intelektual pada Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian hipotesis dua a (H2a) berhasil membuktikan bahwa modal 

intelektual berpengaruh langsung pada nilai perusahaan. Dengan diterimanya hipotesis 

dua a (H2a) ini artinya pasar telah memberikan penilaian yang lebih tinggi pada 

perusahaan yang memiliki modal intelektual yang lebih tinggi, dengan cara melihat 

siapa yang mengelola dan bagaimana pengelolaan dari perusahaan tersebut. Temuan 

penelitian ini mengindikasikan bahwa penghargaan pasar pada suatu perusahaan tidak 

hanya didasarkan pada sumber daya fisik yang dimiliki saja tetapi juga modal 

intelektual yang dimiliki perusahaan, investor juga menitikberatkan pada sumber daya 

intelektual yang dimiliki perusahaan (Sunarsih dan Mendra, 2012). Oleh karena itu, 

ketika modal intelektual dikelola dengan maksimal dapat mengantarkan perusahaan 

pada kinerja yang baik yang ditunjukkan oleh perusahaan, yang nantinya akan menarik 

banyak investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut, sehingga nilai pasar 

perusahaan pun akan mengalami peningkatan (Yunita, 2012).  

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual berpengaruh 

positif pada nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Belkaoui 

(2003), Chen et. al. (2005) dan Rubhyanti (2008) yang memberikan bukti empiris 

bahwa modal intelektual (VAIC
TM

) berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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Pengelolaan dan penggunaan modal intelektual secara efektif oleh perusahaan akan 

meningkatkan apresiasi pasar terhadap nilai pasar perusahaan sehingga terbukti mampu 

meningkatkan nilai perusahaan yang dalam penelitian ini diukur dengan rasio price to 

book value (PBV). Apabila perusahaan memiliki pegawai yang berkompeten, kreatif, 

dan dapat bekerja dengan efisien, maka hal itu tidak akan membuang waktu maupun 

menimbulkan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Jika perusahaan memiliki dana-dana 

keuangan yang mencukupi, investor berekspektasi bahwa nantinya dana-dana keuangan 

tersebut dapat digunakan untuk investasi, pembelian saham perusahaan lain, serta 

membagikan dividen kepada investor. Kemudian sarana dan prasarana yang dimiliki 

perusahaan, seperti database, software, dan struktur organisasi diharapkan dapat 

mendukung kinerja seluruh pegawai agar semakin optimal dan mampu memberikan 

nilai tambah bagi perusahaan di mata investor.  

Semakin besar VAIC maka semakin efisien penggunaan modal perusahaan 

sehingga menciptakan value added bagi perusahaan (Appuhami, 2007). Sehingga dalam 

mengapresiasi nilai pasar investor telah mempertimbangkan adanya pengaruh modal 

intelektual yang dimiliki perusahaan. Sehingga dalam menilai perusahaan investor tidak 

hanya melihat dari harga saham perusahaan saja tetapi juga melihat adanya modal 

intelektual yang dimiliki perusahaan. Ini menunjukkan pentingnya modal intelektual 

bagi perusahaan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Jadi, jika modal intelektual 

perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan juga tinggi, sehingga dapat menarik perhatian 

investor untuk berinvestasi karena investor memberi nilai yang tinggi pada perusahaan. 

Pengaruh Tidak Langsung Modal Intelektual pada Nilai Perusahaan 

Pengujian hipotesis dua b (H2b) menunjukkan bahwa kinerja keuangan sebagai 

variabel intervening mampu memediasi hubungan antara modal intelektual dan nilai 
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perusahaan meskipun tidak lebih kuat daripada pengaruh langsung dari modal 

intelektual kepada nilai perusahaan. Besarnya pengaruh tidak langsung modal 

intelektual pada nilai perusahaan adalah 0,127 yang berarti kinerja keuangan merupakan 

variabel yang memediasi hubungan modal intelektual dan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini berhasil membuktikan dugaan peneliti mengenai adanya pengaruh kinerja 

keuangan yang memediasi hubungan modal intelektual dan nilai perusahaan. Meskipun 

nilai tersebut lebih kecil dari koefisien hubungan langsung yaitu 0,220 sehingga 

hubungan yang sebenarnya adalah hubungan langsung.  

Dari hasil tersebut terbukti bahwa perusahaan yang mampu mengelola modal 

intelektualnya diyakini mampu menciptakan value added serta mampu menciptakan 

competitive advantage dengan melakukan inovasi, penelitian dan pengembangan yang 

akan bermuara terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Solikhah dkk., 

2010). Dan dengan peningkatan kinerja keuangan tersebut akan menarik perhatian 

investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan karena investor menjadi tertarik untuk 

berinvestasi pada perusahaan tersebut.  

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja keuangan dan menguji pengaruh langsung dari modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan serta menguji pengaruh tidak langsung dari modal 

intelektual terhadap nilai perusahaan melalui mediasi kinerja keuangan pada perusahaan 

sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-2012. 

Yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah modal intelektual terbukti 
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berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, hasil temuan penelitian ini 

mengindikasikan bahwa semakin efisien perusahaan mengelola dan memanfaatkan 

modal intelektual yang dimilikinya akan memberikan hasil yang meningkat dalam 

pencapaian keunggulan kompetitif dan selanjutnya akan tercermin dalam kinerja 

perusahaan yang baik. Kemudian terdapat pengaruh baik langsung maupun tidak 

langsung antara modal intelektual dengan nilai perusahaan. Selain itu modal intelektual 

terbukti lebih baik berpengaruh secara langsung terhadap nilai pasar perusahaan 

daripada dimediasi oleh kinerja keuangan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan 

bahwa investor telah memberikan penilaian yang lebih tinggi kepada perusahaan yang 

memiliki modal intelektual yang lebih tinggi, dengan cara melihat siapa yang mengelola 

dan bagaimana pengelolaan dari perusahaan tersebut. 

Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Sebagaimana penelitian-penelitian yang ada, hasil penelitian ini juga memiliki 

beberapa keterbatasan, yaitu: 

1. Pengukuran modal intelektual hanya menggunakan model Pulic yaitu VAIC
TM

. 

2. Penelitian ini hanya mengukur pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan 

pada tahun yang sama dan tidak melihat dampak pada tahun berikutnya. 

3. Pemilihan indikator atau proksi dari kinerja keuangan dan nilai perusahaan hanya 

dilihat dari sisi Return on Equity (ROE) dan Price to Book Value (PBV) saja. 

Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan model selain 

model Pulic, antara lain EVA dan MVA karena model Pulic sulit digunakan untuk 

laporan keuangan di Indonesia yang disebabkan oleh pengungkapan modal intelektual 

yang masih kurang (Kuryanto dan Muchamad, 2008). Dapat mempertimbangkan untuk 

meneliti pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan pada tahun berikutnya. 
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Menambahkan indikator penduga kinerja perusahaan dan nilai pasar supaya diperoleh 

hasil yang maksimal seperti cash ratio, Return on Asset (ROA) atau Revenue Growth 

(RG) untuk kinerja perusahaan dan Deviden Pay out Ratio (DPR) atau Earnings per 

Share (EPS) untuk nilai pasar. Selain itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperpanjang periode pengamatan sehingga pengaruh modal intelektual pada nilai 

perusahaan lebih konsisten.  

Sesuai dengan hasil empiris yang ditemukan dalam penelitian ini maka penting 

bagi setiap perusahaan untuk mengelola sistem manajerial yang baik untuk aspek fisik 

maupun non fisik (pengetahuan) sehingga dapat memberikan nilai bagi perusahaan. Hal 

ini dapat dilakukan antara lain dengan melakukan pelatihan pegawai, kemajuan 

teknologi dan informasi serta pembuatan prosedur organisasi. Selain itu untuk 

meningkatkan kesadaran dari kemampuan teknis dalam menilai modal intelektual pada 

laporan keuangan, perusahaan dapat mengirim karyawannya untuk mengikuti seminar 

atau pelatihan mengenai modal intelektual yang sampai saat ini masih terus 

dikembangkan. Serta implikasinya bagi investor, dianjurkan untuk perlu memperhatikan 

modal intelektual dan kinerja keuangan perusahaan yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan investasi. 
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Lampiran 1 

Daftar Sampel Perusahaan 

 

No Kode Emiten 

1 ABDA PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk 

2 ADMF PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk 

3 AGRO PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 

4 AHAP PT. Asuransi Harta Aman Pratama Tbk 

5 AKSI PT. Majapahit Securities Tbk 

6 AMAG PT. Asuransi Multi Artha Guna 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 BCIC PT. Bank Mutiara Tbk 

21 BDMN PT. Bank Danamon Indonesia Tbk 

22 BEKS PT. Bank Pundi Indonesia Tbk 

23 BFIN PT. BFI Finance Indonesia Tbk 

24 BKSW PT. Bank Kesawan Tbk 

25 BMRI PT. Bank Mandiri Tbk 

26 BNBA PT. Bank Bumi Arta Tbk 

27 BNGA PT. Bank CIMB Niaga Tbk 

28 BNII PT. Bank International Indonesia Tbk 

29 BNLI PT. Bank Permata Tbk 

30 BSWD PT. Bank Swadesi Tbk 

31 BTPN PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 

32 BVIC PT. Bank Victoria International Tbk 

33 CFIN PT. Clipan Finance Indonesia Tbk 

34 DEFI PT. Danasupra Erapacific Tbk 

35 HADE PT. HD Capital Tbk 
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No Kode Emiten 

36 INPC PT. Bank Artha Graha International Tbk 

37 KREN PT. Kresna Graha Sekurindo Tbk 

38 LPGI PT. Lippo General Insurance Tbk 

39 MAYA PT. Bank Mayapada International Tbk  

40 MCOR PT. Bank Windu Kentjana International Tbk 

41 MEGA PT. Bank Mega Tbk 

42 MFIN PT. Mandala Multifinance Tbk 

43 MREI PT. Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 

44 NISP PT. Bank NISP OCBC Tbk 

45 OCAP PT. Onix Capital Tbk 

46 PANS PT. Panin Sekuritas Tbk 

47 PEGE PT. Panca Global Securities Tbk 

48 PNBN PT. Bank Pan Indonesia 

49 PNIN  PT. Panin Insurance Tbk 

50 PNLF PT. Panin Financial Tbk 

51 RELI PT. Reliance Securities Tbk 

52 SDRA PT. Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk 

53 TRIM PT. Trimegah Securities Tbk 

54 TRUS PT. Trust Finance Indonesia Tbk 

55 VRNA PT. Verena Multi Finance Tbk 

56 WOMF PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk 

57 YULE PT. Yulie Sekurindo Tbk 

58 GSMF Equity Development Investment Tbk 

59 MTFN Capitalinc Investment Tbk 

60 SMMA Sinar Mas Multiartha Tbk 

61 APIC Pacific Strategic Financial (d/h Artha Pacific Internasional) Tbk 

62 ARTA PT. Arthavest Tbk 

63 BCAP PT. Bhakti Capital Indonesia Tbk 

64 LPPS Lippo Securities Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory 2008-

2012 
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Lampiran 2 

Sampel Data 

NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

1 ABDA 2008 2,32 11,86 4,05 

2 ADMF 2008 6,74 52,32 5,03 

3 AGRO 2008 0,24 0,29 0,23 

4 AHAP 2008 0,93 5,52 1,84 

5 AKSI 2008 0,27 0,88 1,30 

6 AMAG 2008 3,19 13,45 2,83 

7 ASBI 2008 0,78 7,45 1,82 

8 ASDM 2008 0,44 4,88 1,65 

9 ASJT 2008 2,39 4,24 1,67 

10 ASRM 2008 0,43 6,27 0,73 

11 BABP 2008 0,61 0,38 1,28 

12 BACA 2008 3,78 15,58 2,56 

13 BAEK 2008 3,61 16,08 3,29 

14 BBCA 2008 3,41 24,81 6,72 

15 BBKP 2008 2,46 17,05 4,54 

16 BBLD 2008 3,79 15,90 2,69 

17 BBNI 2008 1,67 17,94 5,91 

18 BBNP 2008 1,39 13,34 2,30 

19 BBRI 2008 2,50 26,65 5,97 

20 BDMN 2008 1,96 22,03 4,42 

21 BFIN 2008 2,55 17,07 3,32 

22 BKSW 2008 0,52 2,30 1,47 

23 BMRI 2008 1,87 19,42 4,92 

24 BNBA 2008 0,35 7,02 2,15 

25 BNGA 2008 1,82 7,34 1,93 

26 BNII 2008 3,72 19,73 4,01 

27 BNLI 2008 3,26 10,76 2,15 

28 BSWD 2008 2,11 6,80 2,62 

29 BTPN 2008 1,69 23,43 3,75 

30 BVIC 2008 0,88 6,68 2,54 

31 CFIN 2008 1,55 9,61 5,29 

32 INPC 2008 3,32 12,38 3,46 

33 KREN 2008 0,09 3,65 1,60 

34 LPGI 2008 0,39 2,04 0,97 

35 MAYA 2008 4,48 4,31 3,75 

36 MCOR 2008 0,78 1,39 1,34 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

37 MEGA 2008 1,96 17,48 2,85 

38 MFIN 2008 2,38 26,56 4,84 

39 MREI 2008 0,48 18,43 2,80 

40 NISP 2008 2,11 13,73 3,12 

41 PANS 2008 0,92 11,95 4,21 

42 PEGE 2008 3,47 7,27 2,12 

43 PNBN 2008 1,47 10,06 3,46 

44 RELI 2008 2,08 7,70 2,70 

45 SDRA 2008 0,37 18,78 2,61 

46 TRIM 2008 3,12 8,19 1,86 

47 TRUS 2008 1,94 11,58 3,38 

48 VRNA 2008 0,42 10,05 3,08 

49 WOMF 2008 0,65 7,51 0,72 

50 YULE 2008 0,36 1,95 1,32 

51 GSMF 2008 0,61 3,86 1,58 

52 MTFN 2008 10,35 4,76 1,65 

53 SMMA 2008 5,56 10,92 2,97 

54 APIC 2008 0,17 6,56 1,46 

55 ARTA 2008 1,59 3,87 1,85 

56 BCAP 2008 1,68 4,33 1,66 

57 ABDA 2009 1,37 21,01 4,56 

58 ADMF 2009 2,58 45,71 4,01 

59 AGRO 2009 0,41 0,63 0,23 

60 AHAP 2009 1,08 13,79 2,68 

61 AKSI 2009 0,43 2,66 1,77 

62 AMAG 2009 3,12 18,10 3,63 

63 ASBI 2009 0,58 4,17 1,61 

64 ASDM 2009 0,67 6,81 1,78 

65 ASJT 2009 2,26 9,21 2,18 

66 ASRM 2009 0,62 17,39 0,81 

67 BABP 2009 1,10 0,93 1,33 

68 BACA 2009 3,87 4,45 2,72 

69 BAEK 2009 3,55 16,51 2,52 

70 BBCA 2009 4,25 24,44 6,60 

71 BBKP 2009 2,57 14,28 4,45 

72 BBLD 2009 3,47 14,71 2,33 

73 BBNI 2009 2,56 22,99 6,38 

74 BBNP 2009 1,10 7,96 2,15 

75 BBRI 2009 3,43 26,81 6,13 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

76 BCIC 2009 2,47 46,65 4,47 

77 BDMN 2009 2,39 15,21 4,18 

78 BFIN 2009 2,77 19,64 3,64 

79 BKSW 2009 0,84 2,23 1,44 

80 BMRI 2009 2,78 22,50 3,27 

81 BNBA 2009 0,73 6,80 2,10 

82 BNGA 2009 2,50 14,05 2,55 

83 BNLI 2009 1,70 10,05 4,06 

84 BSWD 2009 3,27 12,22 3,77 

85 BTPN 2009 2,29 20,63 3,43 

86 BVIC 2009 2,34 7,35 2,61 

87 CFIN 2009 1,84 11,45 7,17 

88 HADE 2009 0,73 5,79 3,38 

89 INPC 2009 3,67 14,35 3,62 

90 KREN 2009 0,45 9,69 2,23 

91 LPGI 2009 0,18 4,78 1,53 

92 MAYA 2009 4,29 4,14 3,67 

93 MCOR 2009 2,01 5,33 1,87 

94 MEGA 2009 2,13 15,79 2,65 

95 MFIN 2009 1,69 22,86 4,65 

96 MREI 2009 0,78 22,27 3,73 

97 NISP 2009 1,89 15,54 3,28 

98 PEGE 2009 3,32 14,93 4,24 

99 PNBN 2009 1,69 9,63 3,68 

100 RELI 2009 1,81 22,67 5,66 

101 SDRA 2009 1,64 14,05 2,40 

102 TRIM 2009 3,27 5,85 1,72 

103 TRUS 2009 1,73 13,37 3,87 

104 VRNA 2009 0,60 12,03 3,23 

105 WOMF 2009 2,95 18,04 0,94 

106 GSMF 2009 0,90 4,12 1,61 

107 SMMA 2009 2,58 20,40 4,66 

108 APIC 2009 0,28 6,53 2,17 

109 ARTA 2009 1,40 5,02 1,98 

110 BCAP 2009 1,65 1,82 1,40 

111 ABDA 2010 2,05 22,94 4,81 

112 ADMF 2010 3,16 38,68 3,74 

113 AGRO 2010 0,73 5,04 0,69 

114 AHAP 2010 1,07 16,08 2,75 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

115 AKSI 2010 0,59 2,98 1,80 

116 AMAG 2010 3,01 16,91 3,66 

117 ASBI 2010 0,48 2,92 1,54 

118 ASDM 2010 0,89 10,91 2,07 

119 ASJT 2010 2,19 11,36 2,28 

120 ASRM 2010 0,78 17,21 0,84 

121 BABP 2010 1,05 4,02 1,59 

122 BACA 2010 3,84 4,26 2,19 

123 BAEK 2010 2,87 12,86 2,49 

124 BBCA 2010 4,58 24,86 6,83 

125 BBKP 2010 3,62 17,04 4,64 

126 BBLD 2010 3,63 16,46 2,78 

127 BBNI 2010 3,16 22,39 5,64 

128 BBNP 2010 0,98 9,83 2,22 

129 BBRI 2010 3,50 31,28 5,44 

130 BCIC 2010 1,81 28,15 3,38 

131 BDMN 2010 2,57 21,17 4,58 

132 BFIN 2010 3,46 18,66 3,84 

133 BKSW 2010 1,37 0,68 1,34 

134 BMRI 2010 3,25 24,55 3,42 

135 BNBA 2010 0,86 6,21 1,98 

136 BNGA 2010 3,36 19,01 3,11 

137 BNII 2010 5,83 17,12 3,85 

138 BNLI 2010 2,02 12,68 2,51 

139 BSWD 2010 1,62 11,01 3,31 

140 BTPN 2010 3,51 19,84 3,55 

141 BVIC 2010 2,33 14,38 3,67 

142 CFIN 2010 1,16 13,55 6,97 

143 DEFI 2010 1,04 3,92 2,60 

144 HADE 2010 0,71 2,73 2,46 

145 INPC 2010 3,86 17,93 3,89 

146 KREN 2010 2,31 17,86 2,58 

147 LPGI 2010 0,25 7,78 2,63 

148 MAYA 2010 2,74 5,19 3,87 

149 MCOR 2010 2,07 5,43 1,86 

150 MEGA 2010 2,29 21,80 3,12 

151 MFIN 2010 2,20 22,72 4,57 

152 MREI 2010 1,17 25,24 4,05 

153 NISP 2010 2,18 12,18 3,01 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

154 PANS 2010 1,31 38,00 8,29 

155 PEGE 2010 3,29 14,15 3,71 

156 PNBN 2010 2,22 10,28 3,52 

157 RELI 2010 2,16 8,60 3,03 

158 SDRA 2010 1,69 15,23 2,60 

159 TRIM 2010 3,09 4,36 1,62 

160 TRUS 2010 1,99 12,78 3,95 

161 VRNA 2010 0,79 16,11 3,40 

162 WOMF 2010 2,70 30,02 1,28 

163 GSMF 2010 1,81 7,66 1,96 

164 MTFN 2010 6,80 2,88 2,18 

165 SMMA 2010 2,13 24,29 5,47 

166 APIC 2010 0,22 7,18 2,02 

167 ARTA 2010 3,22 0,80 1,26 

168 BCAP 2010 1,63 19,33 3,08 

169 ABDA 2011 1,18 21,66 4,37 

170 ADMF 2011 2,87 35,81 3,40 

171 AGRO 2011 0,61 9,45 1,04 

172 AHAP 2011 1,42 20,51 3,06 

173 ASDM 2011 1,22 16,40 2,46 

174 ASJT 2011 2,60 13,92 2,22 

175 ASRM 2011 1,00 18,77 0,85 

176 BACA 2011 4,17 4,57 2,08 

177 BAEK 2011 2,13 9,54 2,11 

178 BBCA 2011 4,65 25,74 7,05 

179 BBKP 2011 2,80 16,95 4,92 

180 BBLD 2011 3,78 20,77 3,50 

181 BBNI 2011 2,85 25,35 5,84 

182 BBNP 2011 1,92 11,69 2,25 

183 BBRI 2011 3,31 30,28 5,84 

184 BCIC 2011 1,40 26,00 3,50 

185 BDMN 2011 1,51 18,23 4,51 

186 BFIN 2011 3,83 17,98 3,49 

187 BKSW 2011 1,04 0,69 1,24 

188 BMRI 2011 2,49 20,26 3,56 

189 BNBA 2011 0,67 8,95 2,27 

190 BNGA 2011 3,65 17,29 3,24 

191 BNII 2011 2,94 18,44 3,91 

192 BNLI 2011 3,33 12,66 2,49 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

193 BSWD 2011 1,49 13,87 3,77 

194 BTPN 2011 3,39 24,92 4,01 

195 BVIC 2011 2,19 15,46 4,16 

196 CFIN 2011 2,13 12,71 4,99 

197 DEFI 2011 0,89 4,17 3,18 

198 HADE 2011 0,68 4,24 2,26 

199 INPC 2011 3,71 18,70 3,93 

200 KREN 2011 0,75 4,87 1,72 

201 LPGI 2011 0,38 6,38 1,94 

202 MAYA 2011 2,63 10,30 4,36 

203 MCOR 2011 1,25 6,49 1,89 

204 MEGA 2011 2,59 22,01 2,90 

205 MFIN 2011 2,61 24,88 4,66 

206 MREI 2011 1,25 26,32 4,32 

207 NISP 2011 2,14 16,42 3,49 

208 PANS 2011 1,18 25,88 7,96 

209 PEGE 2011 3,59 14,01 4,78 

210 PNBN 2011 1,17 12,91 4,17 

211 RELI 2011 1,66 10,20 3,60 

212 SDRA 2011 1,07 19,03 2,80 

213 TRIM 2011 3,36 1,63 1,40 

214 TRUS 2011 1,90 12,77 3,82 

215 VRNA 2011 3,15 13,29 3,25 

216 WOMF 2011 0,70 1,24 0,65 

217 YULE 2011 0,45 1,58 1,16 

218 GSMF 2011 1,31 9,88 2,12 

219 SMMA 2011 1,83 13,36 5,58 

220 APIC 2011 0,88 4,18 2,17 

221 BCAP 2011 1,36 9,78 2,10 

222 ABDA 2012 1,83 19,10 4,59 

223 ADMF 2012 1,95 28,17 2,93 

224 AGRO 2012 0,81 8,88 1,02 

225 AHAP 2012 1,15 20,02 2,93 

226 AMAG 2012 0,86 19,23 4,61 

227 ASBI 2012 0,72 22,15 2,64 

228 ASDM 2012 1,42 16,29 2,49 

229 ASJT 2012 2,59 14,34 2,26 

230 ASRM 2012 1,31 20,34 0,97 

231 BABP 2012 1,28 0,15 1,28 
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NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

232 BACA 2012 3,82 7,25 2,39 

233 BAEK 2012 0,99 7,14 1,87 

234 BBCA 2012 4,28 22,58 6,83 

235 BBKP 2012 0,98 16,71 4,89 

236 BBLD 2012 4,15 24,80 3,91 

237 BBNI 2012 2,57 26,19 5,97 

238 BBNP 2012 0,81 12,92 2,28 

239 BBRI 2012 2,62 28,80 6,03 

240 BCIC 2012 1,13 11,70 2,44 

241 BDMN 2012 2,37 19,33 4,56 

242 BEKS 2012 1,95 7,16 2,19 

243 BFIN 2012 3,08 17,13 3,30 

244 BMRI 2012 2,44 20,96 3,67 

245 BNGA 2012 3,21 18,76 3,33 

246 BNII 2012 2,33 22,53 4,23 

247 BNLI 2012 3,12 10,95 2,38 

248 BSWD 2012 3,59 14,71 3,65 

249 BTPN 2012 3,92 25,59 4,08 

250 BVIC 2012 2,02 13,99 3,54 

251 CFIN 2012 2,89 13,58 7,77 

252 DEFI 2012 1,53 3,77 2,71 

253 HADE 2012 0,66 3,69 2,01 

254 INPC 2012 3,49 16,88 3,92 

255 KREN 2012 0,62 3,37 1,54 

256 LPGI 2012 0,30 4,26 1,55 

257 MAYA 2012 5,64 14,26 4,66 

258 MCOR 2012 1,00 12,45 2,50 

259 MEGA 2012 1,93 21,99 3,10 

260 MFIN 2012 1,89 24,54 4,64 

261 MREI 2012 2,06 30,04 4,91 

262 NISP 2012 1,95 15,23 3,45 

263 PANS 2012 2,42 25,18 6,63 

264 PEGE 2012 3,49 12,11 4,12 

265 RELI 2012 1,50 9,85 3,83 

266 SDRA 2012 2,86 22,09 2,83 

267 TRUS 2012 1,79 11,48 3,71 

268 VRNA 2012 0,47 15,14 3,34 

269 WOMF 2012 2,83 1,72 0,72 

270 GSMF 2012 2,83 10,24 2,14 



50 
 

NO. KODE TAHUN PBV ROE VAIC 

271 SMMA 2012 1,76 9,64 3,88 

272 APIC 2012 1,26 0,92 0,90 

273 ARTA 2012 0,50 3,77 1,99 

274 BCAP 2012 3,30 20,85 3,00 
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Lampiran 3 

Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). 

Cara untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi secara normal atau tidak 

yaitu dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hipotesis 

akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 5 persen atau 

0,05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai 

probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi < α, maka hipotesis 

ditolak yang berarti data residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai probabilitas 

signifikansi > α, maka hipotesis diterima yang berarti data residual berdistribusi 

normal (Ghozali, 2011). 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  PBV ROE VAIC 

N 274 274 274 

Normal Parameters
a
 Mean 2.0914 13.8851 3.1534 

Std. Deviation 1.33377 8.76311 1.51150 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .071 .060 .065 

Positive .056 .060 .065 

Negative -.071 -.059 -.042 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.179 .992 1.083 

Asymp. Sig. (2-tailed) .124 .279 .192 

a. Test distribution is Normal. 

 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) nilai variabel 

PBV, ROE dan VAIC lebih dari 0,05 maka uji normalitas semua variabel tersebut 

lolos uji normalitas.  
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B. Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011). Multikolinieritas 

dapat dilihat dari toleransi value dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 1/ 

tolerance). Jika nilai tolerance di atas 10% dan nilai VIF di bawah 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas multikolinearitas. 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

VAIC 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: ROE 

 

Dari hasil output data didapatkan bahwa nilai Tolerance menunjukkan tidak 

ada variabel independen yang memiliki nilai kurang dari 0,10 dan hasil 

perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 

C. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang 

terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 2011). Jika terjadi autokorelasi, maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang 

berrurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2011). Untuk 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

VAIC .577 1.734 

ROE .577 1.734 

a. Dependent Variable: PBV 



53 
 

mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dapat menggunakan Uji Lagrange 

Multiplier (LM test). Uji autokorelasi dengan LM test terutama digunakan untuk 

sampel besar diatas 100 observasi. Uji ini memang lebih tepat digunakan 

dibandingkan uji DW terutama bila sampel yang digunakan relatif besar dan derajat 

autokorelasi lebih dari satu. Uji LM akan menghasilkan statistik Breusch-Godfrey. 

Pengujian Breusch-Godfrey (BG test) dilakukan dengan meregress variabel 

pengganggu (residual) ut menggunakan autogresive model dengan orde p (Ghozali, 

2011). 

Dalam pengujian ini digunakan uji Lagrange Multiplier (LM test). 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.104 .932  -.112 .911 

VAIC .040 .267 .009 .151 .880 

LAG_1 .109 .061 .109 1.798 .073 

a. Dependent Variable: RES_1 

 

   

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.001 .176  -.008 .993 

VAIC .001 .066 .001 .008 .994 

ROE -4.453E-5 .011 .000 -.004 .997 

LAG_2 -.009 .061 -.009 -.151 .880 

a. Dependent Variable: RES_2    

 

Uji Lagrange Multiplier dilakukan 2 kali untuk hipotesis 1 dan 2. Hasil uji 

Lagrange Multiplier untuk hipotesis 1 dan 2 ditunjukkan dengan probabilitas 
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signifikansi sebesar 0,073 dan 0,880 yang lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi 

yang telah ditetapkan). Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa tidak 

terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu pada regresi VAIC terhadap ROE dan 

pada regresi VAIC dan ROE terhadap PBV, yang berarti tidak mengandung 

autokorelasi. 

D. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskesdatisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Pengujian terhadap heteroskedastisitas 

dengan menggunakan Uji Glejser untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas 

dari tingkat signifikansi. Jika tingkat signifikansi berada di atas 5%, berarti tidak 

terjadi gejala heteroskedastisitas dan apabila dibawah 5% berarti terjadi gejala 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini digunakan Uji Glejser 

untuk menguji heteroskedastisitas. 

Coefficients
a
 

Model T Sig. 

1 (Constant) 6.238 .000 

VAIC 1.718 .087 

a. Dependent Variable: ABS_1 
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Uji Glejser dilakukan 2 kali untuk hipotesis 1 dan 2. Hasil uji Glejser untuk 

hipotesis 1 dan 2 ditunjukkan dengan probabilitas signifikansi sebesar 0,087 dan 

0,816 serta 0,420 yang lebih besar dari 0,05 (tingkat signifikansi yang telah 

ditetapkan). Berdasarkan hasil uji tersebut dapat diketahui bahwa nilai absolut dari 

nilai residu regresi VAIC terhadap ROE dan regresi VAIC dan ROE terhadap PBV 

tidak mengandung heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model t Sig. 

1 (Constant) 8.307 .000 

VAIC .233 .816 

ROE -.808 .420 

a. Dependent Variable: ABS_2 
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Lampiran 4 

Asumsi Analisis Jalur (Path Analysis) 

Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan 

sudah benar atau tidak (Ghozali, 2011). Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi 

apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik (Ghozali, 2011). 

Berikut adalah ringkasan model linier yang diperoleh dari hasil analisis regresi 

masing-masing variabel. 

Ringkasan Model Linier 

Hubungan R2 F hitung df1 df2 P.value Keterangan 

VAIC → ROE 0,423 199,773 1 272 0,000 Signifikan 

VAIC → PBV 0,120 37,174 1 272 0,000 Signifikan 

ROE → PBV 0,114 35,151 1 272 0,000 Signifikan 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa hubungan antara modal intelektual dengan 

kinerja keuangan adalah signifikan dengan nilai signifikansi <0,005 yaitu 0,000. 

Hubungan antara modal intelektual dengan nilai perusahaan adalah signifikan dengan 

nilai signifikansi <0,005 yaitu 0,000. Hubungan antara kinerja keuangan dengan nilai 

perusahaan adalah signifikan dengan nilai signifikansi <0,005 yaitu 0,000. Hubungan 

antar variabel penelitian menunjukkan hubungan yang linier, sehingga model analisis 

yang dibuat layak untuk ditetapkan dalam penelitian ini. 

Korelasi Modal Intelektual, Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 

antara dua variabel dan korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau dengan 

kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara variabel dependen dengan variabel 

independen (Ghozali, 2011). Berikut adalah korelasi antar variabel dalam penelitian ini. 
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Korelasi PBV, ROE dan VAIC 

 Keterangan PBV ROE VAIC 

PBV Pearson Correlation 1 0.338
**

 0.347
**

 

Sig. (2-tailed)  0.000 0.000 

N 274 274 274 

ROE Pearson Correlation 0.338
**

 1 0.651
**

 

Sig. (2-tailed) 0.000  0.000 

N 274 274 274 

VAIC Pearson Correlation 0.347
**

 0.651
**

 1 

Sig. (2-tailed) 0.000 0.000  

N 274 274 274 

 

Hasil uji korelasi product Moment Pearson’s pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa koefisien korelasi Pearson dan signifikansi antara modal intelektual dan kinerja 

perusahaan sebesar 0,651** dengan nilai signifikansi <0,05 yaitu 0,000. Pengujian 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara modal 

intelektual dengan kinerja keuangan perusahaan. Koefisien korelasi Pearson dan 

signifikansi antara modal intelektual dengan nilai perusahaan sebesar 0,347** yang 

artinya terdapat hubungan yang signifikan antara modal intelektual dengan nilai 

perusahaan dengan nilai signifikansi <0,05 yaitu sebesar 0,000. Koefisien korelasi 

Pearson dan signifikansi antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan sebesar 

0,338** dengan nilai signifikan <0,05 yaitu sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan memiliki korelasi yang cukup kuat 

dan signifikan dengan nilai perusahaan. 
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Lampiran 5 

Hasil Pengujian Hipotesis 

Hasil Pengujian Hipotesis 1 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.988 0.933  2.131 0.034 

VAIC 3.773 0.267 0.651 14.134 0.000 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 

Hasil Pengujian Hipotesis 2a dan 2b 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.067 0.175  6.100 0.000 

VAIC 0.194 0.065 0.220 2.964 0.003 

ROE 0.030 0.011 0.195 2.637 0.009 

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2014 
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