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Abstrak - Penelitian ini bertujuan untuk menguji  

pengaruh intellectual capital terhadap financial 

performance, growth, dan market value. Variabel 

independen intellectual Capital diukur dengan 

menggunakan model VAIC (Value Added Intellectual 

Capital). Variabel financial performance diukur 

dengan Return on Equity (ROE), Return on Assets 

(ROA), Current Ratio (CR), Debt-to-Equity Ratio 

(DER), dan Employee Productivity (EP). Variabel 

Growth diukur dengan Growth in Revenue (GR), 

Growth in Earnings (GE), dan Growth in Assests 

(GA). Variabel Market Value diukur dengan Price-

to-Book Ratio (PBV) dan Price-to-Earnings Ratio 

(PER). Sampel penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada periode 2007-2010. Jumlah perusahaan 

yang menjadi sampel sebanyak 19 perusahaan. Hasil 

analisis memperlihatkan bahwa intellectual capital 

signifikan berpengaruh negatif terhadap ROE, ROA, 

DER, EP, dan GE sebaliknya signifikan 

berpengaruh positif terhadap CR, GR, GA, PBV, 

dan PER. 

 

Kata Kunci - Value Added Intellectual Capital, 

Financial Performance, Growth, dan Market Value.   

 

 

I. PENDAHULUAN 

Sistem perekonomian yang berkembang saat 

ini menuntut perusahaan menerapkan strategi yang 

tidak hanya bergantung pada penggunaan aktiva 

berwujud yang dimiliki perusahaan. Para pelaku 

bisnis perlu menyadari bahwa kemampuan suatu 

perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan lain 

tidak hanya terletak pada aktiva berwujud yang 

dimiliki tetapi juga pada bagaimana perusahaan 

mengelola aktiva tidak berwujud yang dimilikinya 

agar dapat memberikan value added bagi 

perusahaan (Solikhah et al., 2010) [8]. Dalam 

sistem ini, aktiva berwujud yang dimiliki 

perusahaan seperti sumber daya alam, sumber 

daya keuangan, dan sumber daya fisik lainnya 

akan menjadi tidak bermakna bila tidak didukung 

dengan adanya pemanfaatan aktiva tidak berwujud 

berupa modal pengetahuan (intellectual capital).  

Peran intellectual capital dalam mencapai 

kesuksesan perusahaan sangat menarik perhatian 

akademisi untuk melakukan penelitian mengenai 

pengaruh dari intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan. Chen et al. (2005) melakukan 

penelitian mengenai hubungan antara intellectual 

capital dengan market value dan financial 

performance perusahaan [3]. Hasil penelitian 

tersebut mendukung hipotesis bahwa intellectual 

capital secara positif memiliki pengaruh terhadap 

market value dan financial performance 

perusahaan. Di Indonesia, Ulum et al. (2008) 

membuktikan bahwa intellectual capital 

berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, 

baik masa kini maupun masa mendatang dan 

kontribusi intellectual capital terhadap kinerja 

perusahaan berbeda berdasarkan jenis industrinya 
[11].  

Penelitian yang memberikan bukti yang 

berbeda adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Firer dan Williams (2003). Penelitian yang 

dilakukan terhadap perusahaan publik Afrika 

Selatan tersebut menunjukkan bahwa intellectual 

capital tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja perusahaan [4]. Penelitian yang 

dilakukan oleh Margaretha dan Rakhman (2006) 

membuktikan bahwa intellectual capital secara 

signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap 

market value perusahaan [6]. 

Penelitian pada kesempatan ini hanya menguji 

pengaruh intellectual capital terhadap financial 

performance, growth, dan market value 

perusahaan. Komponen customer capital sebagai 

bagian dari intellectual capital tidak diteliti.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah intellectual capital berpengaruh 

terhadap financial performance 

perusahaan? 
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2. Apakah intellectual capital berpengaruh 

terhadap growth perusahaan? 

3. Apakah intellectual capital berpengaruh 

terhadap market value perusahaan? 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. 

Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian 

yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

berupa angka dan kemudian diolah serta dianalisis 

untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah dibalik 

angka-angka tersebut (Martono, 2010) [7]. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan industri manufaktur yang telah go 

public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Penelitian ini menggunakan industri manufaktur 

karena beberapa sektor dari industri manufaktur 

termasuk dalam perusahaan High-IC intensive 

industries. Sampel penelitian diambil dari populasi 

dengan metode purposive sampling. Kriteria yang 

harus dipenuhi, yaitu: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI selama tahun 2007-2010. 

2. Perusahaan manufaktur yang termasuk 

dalam klasifikasi High-IC intensive 

industries. 

3. Perusahaan manufaktur yang menyajikan 

laporan keuangan secara lengkap. 

4. Perusahaan manufaktur yang menyajikan 

laporan keuangan dalam mata uang Rupiah. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan melalui studi literatur dan dokumentansi. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan data sekunder dan diperoleh dari Bursa 

Efek Indonesia (www.idx.co.id).  

Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Financial Performance, yang diukur 

dengan: 

a. Return on Equity (ROE)  

  
b. Return on Assets (ROA)  

  
c. Current Ratio (CR)  

  
d. Debt-to-Equity Ratio (DER)  

  
e. Employee Productivity (EP)  

  
2. Growth, yang diukur dengan Growth in 

Revenue, Growth in Earnings, dan Growth 

in Assets. 

a. Growth in Revenue (GR)  

  

b. Growth in Earnings (GE)  

  
c. Growth in Assets (GA)  

  
3. Market Value, yang diukur dengan: 

a. Price-to-Book Ratio (PBV)  

  
b. Price-to-Earnings Ratio (PER),  

  
 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah intellectual capital yang diukur dengan 

VAIC, dengan ketiga komponennya.  

Tahapan penghitungan VAIC adalah sebagai 

berikut (Chen et al., 2005): 

1. Menghitung value added (VA) 

VA merupakan selisih antara pendapatan 

dan pengeluaran yang terjadi di dalam 

perusahaan (Chen et al., 2005). Output terdiri 

dari net sales revenue, cost of good sold, dan 

depreciation sedangkan input terdiri dari 

wages, interest expense, taxes, dan income 

after tax. Rumus dibawah ini memperlihatkan 

penghitungan nilai VA.  

 
 Menurut Chen et al. (2005) VA dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan: 

 
dimana: 

VA = Value added 

S = Net sales revenue 

B = Cost of good sold  

DP = Depreciation 

W = Wages 

I = Interest expense 

T = Taxes 

NI = Income after tax 

 

2. Menghitung capital employed (CE), human 

capital (HU), dan structural capital (SC) 

Capital employed (CE), human capital 

(HU), dan structural capital (SC) adalah 

komponen utama dari sumber daya yang 

dimiliki perusahaan. Ketiga komponen ini 

dihitung dengan menggunakan rumus:   
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3. Menghitung VAIC dan ketiga 

komponennya 

VAIC merupakan indikator yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan 

intelektual yang dimiliki perusahaan. VAIC 

adalah penjumlahan dari tiga komponen yaitu 

value added employed capital (VACE), value 

added human capital (VAHU), dan value 

added structural capital (STVA). VAIC 

dihitung dengan rumus: 

 

 

 

 
dimana: 

VACE  = Value added employed capital  

VAHU = Value added human capital  

STVA  = Structural capital value added  

VAIC   = Value added intellectual coefficient 

 

Metode Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi dari suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan 

minimum (Ghozali, 2006) [5].  

2. Uji Kualitas Data 

Uji kualitas data dalam penelitian ini 

menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis regresi sederhana 

yang digunakan untuk mengetahui adanya 

pengaruh pada hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. 

Pengukuran analisis regresi dalam penelitian ini 

akan diuji dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

H1: Intellectual capital berpengaruh positif 

terhadap financial performance. 
ROE = β + β1VAIC + ε  

ROA = β + β1VAIC + ε  

CR     = β + β1VAIC + ε  

DER   = β + β1VAIC + ε  

EP = β + β1VAIC + ε  

H2 : Intellectual capital berpengaruh 

positif terhadap growth. 
GR = β + β1VAIC + ε  

GE = β + β1VAIC + ε  

GA = β + β1VAIC + ε  

H3 : Intellectual capital berpengaruh 

positif terhadap market value. 
PBV = β + β1VAIC + ε  

PER = β + β1VAIC + ε  

Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan 

program SPSS untuk mempermudah perhitungan 

statistik dengan melihat nilai berikut: 

1. Uji F 

Uji statistik F dilakukan untuk menguji 

kelayakan model (goodness of fit) yang digunakan 

dalam analisis regresi. Nilai F dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi α = 5% 

(Ghozali, 2006).  

2. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menghitung 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai t dalam penelitian ini menggunakan tingkat 

signifikansi α = 5% (Ghozali, 2006). 

3. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk 

mengukur seberapa jauh kemampuan sebuah 

model dalam menerangkan variabel dependen. 

Nilai yang semakin mendekati 1 berarti variabel 

independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengujian kualitas data yang 

meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, diperoleh 

hasil bahwa data yang ada layak digunakan dalam 

penelitian ini. Dengan demikian, dilakukan uji 

kelayakan dan pengujian hipotesis. Berikut ini 

adalah hasil pengujian hipotesis dari masing-

masing model. 

 
Tabel 4.6 Persamaan Regresi 

Sumber: data diolah 

 

1. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Financial performance Perusahaan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat 

diketahui bahwa intellectual capital secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap ROE, 

ROA, DER, dan EP. Hasil yang berbeda terlihat 

dari alat ukur CR, di mana intellectual capital 

Model Persamaan  

1 ROE = 0,165 – 0,003VAIC + ε 

2 ROA = 0,087 – 0,001VAIC + ε 

3 CR = 2,110 + 0,248VAIC + ε 

4 DER = 1,039 – 0,153VAIC + ε 

5 EP = 77769538,722 – 5204959,475VAIC + ε 

6 GR = 0,170 + 0,004VAIC + ε 

7 GE = 0,232 – 0,027VAIC + ε 

8 GA = 0,093 + 0,005VAIC + ε 

9 PBV = 0,767 + 2,199 VAIC + ε 

10 PER = 7,279 + 1,893VAIC + ε 
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secara signifikan berpengaruh positif terhadap CR. 

Intellectual capital yang tinggi akan 

meningkatkan current ratio yang dimiliki 

perusahaan. 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh Besharati et al. (2012) yang 

menyatakan bahwa intellectual capital signifikan 

memiliki pengaruh negatif terhadap financial 

performance perusahaan [2]. Menurut Terziovski 

(2004), hal ini disebabkan oleh karena 

pengembangan intellectual capital yang dilakukan 

masih dalam tahap awal sehingga belum 

memperlihatkan hasil yang mendukung financial 

performance perusahaan [10]. Wang (2011) 

berpendapat bahwa, inovasi yang dilakukan oleh 

perusahaan berkaitan dengan intellectual capital 

merupakan bagian dari expense [12]. Hal ini 

mengakibatkan net income yang diperoleh 

perusahaan mengalami penurunan. Net income 

yang semakin berkurang menyebabkan financial 

performance perusahaan ikut menurun.   

Hasil penelitian yang menunjukkan intellectual 

capital signifikan berpengaruh positif terhadap CR 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Solikhah et al. (2010). Penelitian yang dilakukan 

oleh Chen et al. (2005), memperlihatkan hasil 

yang serupa di mana financial performance diukur 

dengan ROE, ROA, GR, dan EP. Menurut Tan et 

al. (2007), intellectual capital memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan dan kinerja 

keuangan perusahaan di masa yang akan datang 

[9]. 

2. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Growth Perusahaan 

Penelitian ini memperlihatkan bahwa 

intellectual capital memiliki pengaruh signifikan 

dengan arah positif terhadap GR dan GA, 

sebaliknya berpengaruh signifikan dengan arah 

negatif terhadap GE. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin tinggi intellectual capital maka 

pertumbuhan perusahaan akan semakin meningkat. 

Perusahaan yang mampu mengelola setiap sumber 

daya yang dimiliki dengan maksimal akan 

memperoleh value added sehingga perusahaan 

mampu untuk tumbuh dan bertahan dalam 

kegiatan bisnis yang sedang dijalankan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. 

(2005) dengan pengujian secara lebih terperinci 

menunjukkan bahwa indikator VACE dan VAHU 

berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan dan 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan aset 

hanya indikator VAHU. Tan et al. (2007) 

memperlihatkan bahwa semakin tinggi nilai 

intellectual capital maka perusahaan akan 

mengalami pertumbuhan yang terus meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Indonesia oleh Solikah 

et al. (2010) juga memberikan hasil yang serupa.  

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

memberikan makna bahwa value added terbesar 

yang dimiliki perusahaan dihasilkan oleh efisiensi 

dari human capital. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang menjadi objek penelitian telah 

berhasil memanfaatkan secara maksimal 

kompetensi, pengetahuan, motivasi, komitmen, 

dan loyalitas karyawannya untuk menciptakan 

nilai bagi perusahaan. Value added yang diperoleh 

tersebut digunakan oleh perusahaan untuk 

mengembangkan perusahaan dalam bentuk 

penambahan aset, sehingga perusahaan terus 

mengalami peningkatan. 

Pengaruh negatif intellectual capital terhadap 

GE mendukung penelitian yang dilakukan oleh 

Firer dan Williams (2003). Intellectual capital 

yang tinggi menyebabkan profitabilitas 

perusahaan mengalami penurunan. Hal ini 

dikarenakan beban yang digunakan untuk 

pengembangan intellectual capital menambah 

expense sehingga berpengaruh terhadap net 

income yang diterima perusahaan. 

3. Pengaruh Intellectual Capital Terhadap 

Market Value Perusahaan 

Penelitian ini menggunakan rasio Price-to-

Book dan Price-to-Earnings untuk menilai market 

value perusahaan. Nilai t hitung sebesar 3,913 

untuk PBV dengan signifikansi sebesar 0,000 dan 

t hitung sebesar 3,013 untuk PER dengan 

signifikansi 0.004 (α=5%).  Hasil penelitian ini 

memperlihatkan bahwa intellectual capital yang 

diukur dengan VAIC secara signifikan memiliki 

pengaruh positif terhadap market value perusahaan. 

Hal ini berarti pasar memberikan penilaian lebih 

tinggi terhadap perusahaan yang memiliki 

intellectual capital  yang lebih tinggi.   

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Chen et al. (2005) di mana intellectual 

capital memiliki peran yang sangat penting dalam 

menciptakan market value yang tinggi. Hasil 

penelitian ini juga konsisten dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Belkaoui (2003) yang 

menyatakan bahwa pasar memberikan nilai lebih 

tinggi atas intellectual capital yang dimiliki 

perusahaan [1]. 

 

IV. KESIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh intellectual capital terhadap financial 

performance, growth, dan market value 

perusahaan. Intellectual capital dalam penelitian 

ini diukur dengan VAIC. Penelitian ini dilakukan 

pada 19 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI dengan periode tahun 2007-2010. Variabel 

financial performance diukur dengan ROE, ROA, 

DER, CR, dan EP. Variabel growth diukur dengan 

GR, GE, dan GA, sedangkan untuk variabel 

market value diukur dengan PBV dan PER. 
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Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

intellectual capital memiliki pengaruh secara 

signifikan negatif terhadap financial performance 

untuk alat ukur ROE, ROA, DER, dan EP 

sedangkan untuk CR secara signifikan memiliki 

pengaruh positif. Intellectual capital yang tinggi 

akan meningkatkan current ratio perusahaan, 

sebaliknya akan menyebabkan penurunan pada 

ROE, ROA, DER, dan EP. Berkaitan dengan 

growth perusahaan, intellectual capital secara 

signifikan berpengaruh positif terhadap growth in 

revenue dan growth in assets sebaliknya secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap growth in 

earnings.  

Secara keseluruhan, indikator yang digunakan 

untuk mengukur market value memperlihatkan 

bahwa intellectual capital secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap market value 

perusahaan. Semakin tinggi intellectual capital 

yang dimiliki perusahaan, investor akan menilai 

perusahaan tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan kompetitornya. 

Penelitian selanjutnya dapat dikembangkan 

dengan menambah jumlah sampel dan periode 

penelitian. Perhitungan beban karyawan dalam 

penelitian ini hanya menggunakan beban 

karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan. 

Perhitungan tersebut tidak sama untuk setiap 

sampel pengamatan. Penelitian yang serupa 

berikutnya dapat menggunakan penghitungan 

yang sama untuk beban gaji karyawan. 
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