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ABSTRACT 

This research uses model of Public-Value Added Intellectual Coefficients (VAIC) to examine the relationship 

between the efficiency of value added of the three major resources companies (physical capital, human 

capital and structural capital) with a market value of the firm (Tobin's Q) and using variable concentrations 

of ownership stock as control variables. The sampling technique used purposive sampling to obtain the data 

64 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the year 2009-2011.Analysis of data 

using multiple regression. The results suggest that intellectual capital (VAIC) positively affected the 

company's market value (Tobin's Q). These result simply that the company is able to create added value in 

the management of its resources will be able to increase the market valuation of the company, which in 

turn increases the market value of the company. Concentration of ownership of the control variables show 

a positive effect, thus indicating that the level of concentrated ownership, value added generated by the 

company's intellectual capital can increase the market valuation of the company. Finally, the results of this 

study is expected to improve awareness and management of the company to constantly strive to achieve 

efficiency in the management of all resources totalizing its intellectual assets. 
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1.  PENDAHULUAN 

  Pada umumnya, perusahaan-perusahaan di Indonesia masih menggunakan akuntansi 

tradisional yang menekankan pada penggunaan aset berwujud. Mereka belum dapat 

menunjukkan nilai lebih yang sebenarnya mereka miliki yaitu salah satunya adalah yang berasal 

dari ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat digunakan dalam berproduksi sehingga 

produktivitas perusahaan dapat dipertahankan atau bahkan dapat meningkat. Padahal seiring 

dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan 

(knowledge based business), maka aset berwujud menjadi kurang penting dibandingkan dengan 

aset tidak berwujud. Berkurangnya atau bahkan hilangnya aktiva tetap dalam neraca perusahaan 

tidak menyebabkan hilangnya penghargaan pasar terhadap mereka (Rupert, 1998 dalam 

Sawarjuwono dan Kadir, 2003). 

  Keterbatasan laporan keuangan dalam menjelaskan nilai perusahaan, mengakibatkan 

pelaporan keuangan seringkali dianggap kurang memadai sebagai pelaporan kinerja keuangan. 

Dengan kata lain, informasi akuntansi tidak dapat digunakan dalam pembuatan keputusan 

investasi dan kredit, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, seperti investor 
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dan kreditor dapat mengambil keputusan yang tidak tepat karena melakukan prediksi kinerja yang 

tidak tepat.  Seharusnya ada informasi lain yang perlu disampaikan kepada para pengguna 

laporan keuangan sehingga dapat menjelaskan nilai lebih yang dimiliki perusahaan (Sawarjuwono 

dan Kadir, 2003). Seperti yang diungkapkan Canibano et al. (2000) bahwa salah satu tanda 

informasi akuntansi tidak  dapat dijadikan landasan dalam membuat keputusan adalah semakin 

meningkatnya kesenjangan antara nilai pasar dan nilai buku ekuitas perusahaan dalam financial 

market. Menurut Edvinsson dan Malone (1997), perbedaan antara nilai pasar dan nilai buku 

perusahaan adalah nilai modal intelektual(IC). 

  Fenomena mengenai modal intelektual di Indonesia mulai berkembang setelah 

munculnya PSAK No.19 (revisi 2000) tentang aktiva tidak berwujud (Yuniasih et al, 2010). Dalam 

PSAK No. 19 disebutkan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva nonmoneter  yang dapat 

diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan 

atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan 

administratif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2007). Beberapa contoh dari aktiva tidak berwujud telah 

disebutkan dalam PSAK No. 19 (revisi 2000) antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi, desain 

dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan 

mengenai pasar dan merek dagang (termasuk merek produk/brand names). 

  PSAK No. 19 (revisi 2000) telah menyinggung mengenai IC walaupun tidak secara 

langsung. Hal ini menunjukkan bahwa IC telah mendapat perhatian. Akan tetapi, dalam praktiknya 

perusahaan-perusahaan di Indonesia belum memberikan perhatian yang lebih terhadap ketiga 

komponen IC yaitu human capital, structural capital, dan customer capital. Padahal agar dapat 

bersaing dalam era knowledge based business, ketiga komponen IC tersebut diperlukan untuk 

menciptakan value added bagi perusahaan (Sawarjuwono dan Kadir, 2003). Menurut Abidin 

(2000) dalam Kuryanto (2008), perusahaan-perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan 

conventional based dalam membangun bisnisnya sehingga produk yang dihasilkan masih miskin 

kandungan teknologi. 

Modal intelektual dengan segala pengetahuan dan teknologi yang dikuasai suatu perusahaan akan 

membuat perusahaan tersebut mampu mengantisipasi dan menghadapi segala bentuk 

ketidakpastian yang dapat mengancam eksistensinya. Kondisi tersebut dapat bemanfaat untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui penciptaan laba, strategi, inovasi teknologi, loyalitas 

pelanggan, pengurangan biaya, dan peningkatan produktivitas. 

  Abidin (2000) dalam Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan di Indonesia akan dapat bersaing apabila menggunakan keunggulan kompetitif yang 

diperoleh melalui inovasi-inovasi kreatif yang dihasilkan oleh modal intelektual perusahaan. 
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Modal intelektual menunjukkan sumber daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, 

proses atau teknologi yang dapat digunakan untuk membantu menciptakan nilai dan 

meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan (Bukh  et al., 2005). Penciptaan nilai bagi 

perusahaan adalah ketika perusahaan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih dari sumber daya 

yang diinvestasikan. Dengan kata lain, apabila perusahaan mampu mengelola dan memanfaatkan 

sumber daya yang dimiliki sehingga sumber daya tersebut dapat menciptakan value added bagi 

perusahaan, maka hal ini disebut sebagai value creation  (Ulum, 2008). 

  Ulum (2008) menyatakan bahwa penciptaan nilai yang tidak berwujud (intangible value 

creation) harus mendapatkan perhatian yang cukup karena hal ini memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap kinerja perusahaan. Lebih lanjut, Ulum (2008) menyatakan bahwa dalam value 

creation, format yang terukur/berwujud (tangible form) seperti pendapatan tergantung pada 

format yang tidak berwujud (intangible form). Hal ini dapat dicontohkan, apabila perusahaan 

bertujuan untuk meningkatkan penciptaan laba, maka diperlukan pelayanan dan hubungan yang 

baik dengan pelanggan. Pelayanan yang baik akan memuaskan pelanggan sehingga terwujud 

pelanggan yang setia. 

  Pengakuan mengenai pengaruh IC dalam menciptakan nilai perusahaan dan keunggulan 

kompetitif telah meningkat, namun sebuah ukuran yang tepat untuk IC masih terus 

dikembangkan. Pulic (2000) dalam Ulum (2008) menyarankan sebuah pengukuran tidak langsung 

terhadap IC yaitu dengan mengukur efisiensi dari nilai tambah yang dihasilkan oleh kemampuan 

intelektual perusahaan (Value Added Intellectual Coefficient - VAIC). VAIC dikelompokkan menjadi 

tiga komponen, yaitu physical capital (Value Added Capital Employed – VACA), human capital 

(Value Added Human Capital – VAHU), dan structural capital (Value Added Structural Capital – 

STVA). Menurut Pulic, 1998 dalam Yuniasih et al., 2010, untuk dapat menciptakan value added 

dibutuhkan ukuran yang tepat tentang physical capital (yaitu dana-dana keuangan) dan 

intellectual potential (direpresentasikan oleh karyawan dengan segala potensi dan kemampuan 

yang melekat pada mereka). VAIC menunjukkan bagaimana kedua sumber daya tersebut (physical 

capital dan intellectual potential) telah secara efisien dimanfaatkan oleh perusahaan. Human 

capital meliputi pengetahuan, keahlian, kompetensi dan motivasi yang dimiliki karyawan, 

sedangkan structural capital mencakup budaya perusahaan, komputer software, dan teknologi 

informasi. Semakin besar nilai Value Added Intellectual Coefficient (VAIC), maka semakin efisien 

penggunaan modal perusahaan (Appuhami, 2007). Metode ini berbeda dengan beberapa peneliti, 

Stewart (1997) meﾐgguﾐakaﾐ ToHiﾐs’Q, Boﾐtis et al. ふ2000ぶ ﾏeﾐgguﾐakaﾐ economic value added, 

serta Iswati dan Anshori (2007) menggunakan market book value ratio sebagai ukuran modal 

intelektual. 
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  Beberapa penelitian tentang modal intelektual telah membuktikan bahwa modal 

intelektual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Firer dan Williams 

(2003) melakukan penelitian terhadap hubungan intellectual capital dan kinerja keuangan yang 

meliputi perusahaan perbankan, elektronik, teknologi informasi, serta perusahaan jasa. 

Temuanempirisgagalmenemukan hubunganyang kuat antaraefisiensiVAkomponen utama 

darisumber dayaperusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Chen et al. (2005) menggunakan 

data dari perusahaan listing di Taiwan, membuktikan bahwa intellectual capital berpengaruh 

positif terhadap market value dan kinerja keuangan, dan dapat digunakan sebagai indikator 

kinerja keuangan masa depan. Kuryanto, 2008 melakukan penelitian serupa yaitu pengaruh modal 

intelektual terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan data keuangan perusahaan BEI 

selama periode 2003-2005. Hasil pengujian terhadap 73 perusahaan publik di BEI tidak 

menemukan adanya pengaruh IC dengan kinerja perusahaan. Ulum (2008) meneliti hubungan 

antara IC dengan kinerja perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2004-2006. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat pengaruh IC (VAIC) terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. IC (VAIC) juga berpengaruh terhadap kinerja keuangan masa depan. Yuniasih et al., 

(2010) meneliti pengaruh modal intelektual pada kinerja pasar perusahaanmanufaktur yang 

terdaftar di Indonesian Stock Market  tahun 2004-2008.  Kinerja perusahaan diukur dengan rasio 

price to book value (PBV). Hasilnya adalah modal intelektual tidak berpengaruh pada kinerja 

pasar. 

  Selain menguji dua faktor tersebut,peneliti memasukkan variabel konsentrasi kepemilikan 

sebagai variabel kontrol dalam menguji pengaruh kedua variabel tersebut (modal intelektual dan 

nilai perusahaan). Alasan peneliti memasukkan variabel kontrol konsentrasi kepemilikan yaitu 

berdasarkan hasil penelitian Ndaruningputri (2005) dalam Nuraeni (2010) yang mengemukakan 

bahwa struktur kepemilikan perusahaan publik di Indonesia cenderung terkonsentrasi, Isu ini 

didasarkan pada argumen bahwa seluruh pemangku kepentingan dalam perusahaan berusaha 

memaksimalkan kesejahteraan mereka dengan memainkan perannya sebagai kontrol atas 

pengelolaan seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Hal ini menggambarkan bahwa 

adanya kendali pemegang saham mayoritas atas kebijakan perusahaan, akan dapat 

mengendalikan seluruh tindakan manajemen dalam menjalankan perusahaan, termasuk dalam 

memanfaatkan dan mendayagunakan modal intelektual yang dimiliki perusahaan. Pemilik saham 

yang besar tersebut memiliki insentif untuk mengontrol manajemen dan kekuatan untuk 

merubah kinerja yang buruk sehingga secara keseluruhan akan dapat meningkatkan pengelolaan 

modal intelektualdan nilai perusahaan. 
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  Atas dasar argumentasi teoritis di atas, peneliti yakin bahwa hasil uji empiris yang 

berbeda (inkonsistensi) berkaitan dengan pengaruh modal intelektual terhadap nilai perusahaan 

dapat dijelaskan lebih lanjut. Jadi penelitian yang akan dilakukan adalah menguji bahwa pengaruh 

modal intelektual terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan tergantung pada konsentrasi 

kepeﾏilikaﾐ sahaﾏ perusahaaﾐ oleh peﾏilik. Peﾐelitiaﾐ iﾐi ﾏeﾐgguﾐakaﾐ ToHiﾐ’s Q seHagai 

ukuran nilai perusahaan. Rasio ini dinilai bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam 

ToHiﾐ’s Q ﾏeﾏasukkaﾐ seﾏua uﾐsur hutaﾐg daﾐ ﾏodal sahaﾏ perusahaan, tidak hanya saham 

biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset perusahaan. 

Dengan memasukkan seluruh aset perusahaan berarti perusahaan tidak hanya terfokus pada satu 

tipe investor saja yaitu investor dalam bentuk saham namun juga kepada kreditur karena sumber 

pembiayaan operasional perusahaan bukan hanya dari ekuitasnya saja tetapi juga dari pinjaman 

yang diberikan oleh kreditur. 

2.  TINJAUAN LITERATUR 

Resources Based Theory/Resources Based View (RBV) 

Resources Based Theory membahas mengenai sumber daya yang dimiliki perusahaan dan 

bagaiamana perusahaan tersebut dapat mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang 

dimilikinya. Wernerfelt (1984) menjelaskan bahwa menurut pandangan RBV,perusahaan akan 

unggul dalam persaingan usaha dan mendapatkan kinerja keuangan yang baik dengan cara 

memiliki, menguasai dan memanfaatkan aset-aset strategis yang penting (aset berwujud dan 

tidak berwujud). Belkaoui (2003) menyatakan strategi yang potensial untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan adalah dengan menyatukan aset berwujud dan aset tidak berwujud. Lebih lanjut, 

Belkaoui (2003) menyatakan bahwa investor akan memberikan nilai yang tinggi terhadap 

perusahaan yang memiliki kemampuan (modal intelektual) yang lebih besar. 

Teori RBV memandang perusahaan sebagai kumpulan sumber daya dan kemampuan 

(Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). Perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan 

perusahaan pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif (Peteraf, 1993). Kemampuan 

perusahaan dalam mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif sehingga dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Sehingga asumsi dalam teori ini 

adalah bagaimana perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk mendapatkan 

keunggulan kompetitif dengan mengelola sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan 

kemampuan perusahaan. 

Barney (1991) menyatakan bahwa dalam RBV, perusahaan tidak dapat berharap untuk membeli 

atau mengambil keunggulan kompetitif berkelanjutan yang dimiliki oleh suatu organisasi lain, 
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karena keunggulan tersebut merupakan sumber daya yang langka, sukar ditiru, dan tidak 

tergantikan.  

 

Signalling Theory 

  Signaling theory mengindikasikan bahwa organisasi akan berusaha untuk menunjukkan 

sinyal berupa informasi positif kepada investor potensial melalui pengungkapan dalam laporan 

keuangan. Leland and Pyle (1977) menyatakan bahwa sinyal adalah tindakan yang dilakukan oleh 

pemilik lama dalam mengkomunikasikan informasi yang dimilikinya kepada investor. Pemilik lama 

memiliki motivasi untuk mengungkapkan informasi privat secara sukarela karena mereka 

berharap informasi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja 

perusahaan. 

Williams (2001) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela mengenai modal intelektual 

memungkinkan investor dan stakeholder lainnya untuk lebih baik dalam menilai kemampuan 

perusahaan di masa depan, melakukan penilaian yang tepat terhadap perusahaan, dan 

mengurangi persepsi risiko mereka. Sinyal positif dari organisasi diharapkan akan mendapatkan 

respon positif dari pasar, hal tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan 

serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

 Pengumuman informasi akuntansi memberikan signal bahwa perusahaan mempunyai prospek 

yang baik di masa mendatang (good news) sehingga investor tertarik untuk melakukan 

perdagangan saham, dengan demikian pasar akan bereaksi yang tercermin melalui perubahan 

dalam volume perdagangan saham (Leland and Pyle, 1977). Dengan demikian hubungan antara 

publikasi informasi laporan keuangan terhadap fluktuasi volume perdagangan saham dapat dilihat 

dalam efisiensi pasar.  

 

Modal Intelektual 

  Klein dan Prusak (dalam Sawarjuwono dan Kadir, 2003) memberikan definisi awal tentang 

IC. Menurut mereka modal intelektualadalah material yang disusun, ditangkap, dan digunakan 

untuk menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi. Roos et.al. (1997) dalam Ulum (2008) menyatakan 

Hah┘a: “ IC includes all the processes and the assets which are not normally shown on the balance 

–sheet and all the intangible assests (trademarks, patent and brands) which modern accounting 

ﾏethods Ioﾐsider…”. 

  Modal intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam pekerjaan 

untuk menciptakan nilai (Williams, 2001). Modal intelektual dapat dipandang sebagai 

pengetahuan, dalam pembentukan, kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan 
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untuk menciptakan kekayaan (Stewart, 1997 dalam Ulum 2008)). Modal intelektual mencakup 

semua pengetahuan karyawan, organisasi, dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai 

tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Stewart,1997 dalam Ulum, 2008 

ﾏeﾐdefiﾐisikaﾐ IC seHagai: “ the sum of everything everybody in your company knows that gives 

you a competitive edge in the market place. It is intellectual material–knowledge, information, 

intellectual property, experience–that Iaﾐ He put to use to Ireate wealth”. Sedangkan Bontis et al., 

2000 menyatakan bahwasecara umum, para peneliti mengidentifiikasi tiga konstruk utama dari 

modal intelektual, yaitu human capital, structural capital, dan costumer capital. 

  Bontis et. al. (2000) menyatakan bahwa pada umumnya para peneliti membagi IC menjadi 

tiga komponen, yaitu : human capital (HU), structural capital (SC), dan customer capital (CC). 

Selanjutnya menurut Bontis et. al. (2000), secara sederhana HC mencerminkan individual 

knowledge stock suatu organisasi yang dipresentasikan oleh karyawannya. HC ini termasuk 

kompetensi, komitmen dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Lebih lanjutdisebutkan 

bahwa SC meliputi seluruh non-human storehouses of knowledge dalam organisasi. Termasuk 

dalam SC adalah database, organizational chart, process manual, strategies, routines dan segala 

hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari nilai materialnya. Sedangkan CC adalah 

pengetahuan yang melekat dalam marketing channels dan customer relationship. 

  Dengan demikian, kategori pengetahuan dapat dibedakan dalam tiga kategori yaitu 

pengetahuan yang berhubungan dengan karyawan (disebut sebagai human capital), pengetahuan 

yang berhubungan dengan pelanggan (disebut dengan customer atau relational capital) dan 

pengetahuan yang berhubungan hanya dengan perusahaan (disebut dengan structural atau 

organizational capital). Ketiga kategori tersebut membentuk  suatu  Intellectual Capital  bagi  

perusahaan  (Boekestein, 2006). Sehingga modal intelektualdapat didefinisikan sebagai sumber 

daya pengetahuan dalam bentuk karyawan, pelanggan, proses atau teknologi yang mana 

perusahaan dapat menggunakannya dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan. 

  Sawarjuwono dan Kadir (2003) menyatakan bahwa metode pengukuran IC dikelompokan 

menjadi dua kelompok yaitu: pengukuran nonmonetary dan pengukuran monetary. Salah satu 

metode pengukuran ICdengan penilaian non-moneter yaitu Balanced Scorecard oleh Kaplan dan 

Norton, sedangkan metode pengukuran ICdengan penilaian moneter, salah satunya yaitu model 

PuliI yaﾐg dikeﾐal deﾐgaﾐ seHutaﾐ VAIC™. 

  Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) adalah sebuah metode yang dikembangkan 

oleh Pulic, 1998 (dalam Ulum, 2008), untuk menyajikan informasi tentang efisiensi nilai 

tambahdari aset berwujud (tangible asset) dan aset tak berwujud (intangible asset) yang dimiliki 

oleh perusahaan (Ulum, 2008). VAIC merupakan alat untuk mengukur kinerja ICperusahaan. 
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Model ini relatif mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan karena dikonstruksikan dari akun-

akun dalam laporan keuangan (neraca, laporan laba rugi). Perhitungannya dimulai dengan 

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

obyektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menciptakan nilai (value creation). Value added didapat dari selisih antara output dan input 

ふUluﾏ, 200Βぶ.VAIC™ diguﾐakaﾐ kareﾐa diaﾐggap seHagai iﾐdikator yaﾐg IoIok uﾐtuk mengukur IC 

di riset eﾏpiris. Selaiﾐ itu, VAIC™ ﾏeﾐyediakaﾐ dasar ukuraﾐ yaﾐg staﾐdar daﾐ koﾐsisteﾐ, aﾐgka-

angka keuangan yang standar umumnya tersedia dari laporan keuangan perusahaan, sehingga 

memungkinkan lebih efektif melakukan analisis menggunakan ukuran sampel yang besar di 

berbagai sektor industri (Firer and Williams, 2003). Alasan lain adalah bahwa semua data yang 

diguﾐakaﾐ dalaﾏ perhituﾐgaﾐ VAIC™ didasarkaﾐ pada iﾐforﾏasi yaﾐg telah diaudit, sehiﾐgga 

perhitungan dapat dianggap obyektif dan dapat di┗erifikasi ふUluﾏ, 200Βぶ. VAIC™ adalah seHuah 

prosedur analitis yang dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lain yang terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi 

efisiensi nilai tambah (VA) dengan total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen 

sumber daya utama. Proses value creation dipengaruhi oleh efisiensi dari Capital Employed (CE), 

Human Capital (HC), dan Structural Capital (SC) 

 

1.  Value added of Capital Employed (VACA) 

Value Added of Capital Employed (VACA) adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit 

dari physical capital. Pulic (1998) dalam Ulum (2008) mengasumsikan bahwa jika 1 unit dari CE 

(Capital Employed) menghasilkan return yang lebih besar daripada perusahaan yang lain, maka 

berarti perusahaan tersebut lebih baik dalam memanfaatkan CE-nya. 

 

2.  Value Added Human Capital (VAHU) 

Value Added Human Capital (VAHU) menunjukan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana 

yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dengan HC mengindikasikan 

kemampuan HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. 

 

3.  Structural Capital Value Added (STVA) 

Structural Capital Value Added (STVA) menunjukkan kontribusi structural capital (SC) dalam 

penciptaan nilai. STVA mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah dari VA 

dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran 

yang independen sebagaimana HC dalam proses penciptaan nilai. Artinya, semakin besar 
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kontribusi HC dalam value creation, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut. 

Lebih lanjut Pulic (1998) dalam Ulum (2008) menyatakan bahwa SC adalah VA dikurangi HC. 

 

Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar 

saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor atas 

keseluruhan ekuitas yang dimiliki (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 

Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran atau keuntungan bagi pemegang saham secara 

maksimum jika harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham perusahaan, 

maka makin tinggi keuntungan pemegang saham sehingga keadaan ini akan diminati oleh investor 

karena dengan permintaan saham yang meningkatkan menyebabkan nilai perusahaan juga akan 

meningkat. Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika para pemegang saham 

menyerahkan urusan pengelolaan perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam 

bidangnya, seperti manajer maupun komisaris (Permanasari, 2010). 

Ada beberapa rasio uﾐtuk ﾏeﾐgukur ﾐilai pasar perusahaaﾐ, salah satuﾐya ToHiﾐ’s Q. 

Seﾏakiﾐ Hesar ﾐilai ToHiﾐ’s Q ﾏeﾐuﾐjukkaﾐ Hah┘a perusahaaﾐ ﾏeﾏiliki prospek pertuﾏHuhaﾐ 

yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar asset perusahaan dibandingkan 

dengan nilai buku asset perusahaan maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan 

pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Sukamuja, 2004). 

 

Konsentrasi Kepemilikan 

Husnan (2001) menyatakan bahwa ada dua jenis ownership dalam perusahaan Indonesia 

yaitu perusahaan dengan kepemilikan sangat menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan 

terkonsentrasi. Konsentrasi kepemilikan saham merupakan saham perusahaan dalam jumlah yang 

besar dimiliki oleh sebagian kecil individu atau institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain), sehingga individu atau kelompok tersebut 

memiliki jumlah saham yang dominan dibandingkan pemegang saham yang lainnya. 

Pada umumnya pemegang saham mayoritas (konsentrasi kepemilikan) menyerahkan pengelolaan 

investasinya pada divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang 

analis dan keuangan, sehingga pemilik mayoritas dapat memantau perkembangan investasinya 

dengan baik. Jadi jika persentase kepemilikan cukup besar (mayoritas), maka mereka memiliki 

insentif untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap manajemen (agen), dan memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengubah tindakan serta keputusan manajemen. 
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Konsentrasi kepemilikan menjadikan pemilik bisa bertindak sesuai kepentingan dirinya 

sendiri.  Pemilik mayoritas bisa menjadi bagian dari jajaran manajemen seperti menempatkan 

orangnya menjadi manajer itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan yang memasukkan orang-

orangnya ke dalam jajaran manajemen perusahaan dapat melakukan tindakan yang 

menguntungkan pemegang saham mayoritas dan manajemen tetapi merugikan pemegang saham 

minoritas. Namun pemilik sebagai pemegang saham mayoritas tidak akan meminta orang-

orangnya yang ditempatkan pada jajaran manajemen atau bahkan yang menjadi manajer untuk 

melakukan tindakan tersebut, karena jika pemegang saham mayoritas meminta manajer 

melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, maka pemegang saham minoritas dan pasar 

saham akan mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan merugikan pemegang saham 

mayoritas itu sendiri. Jadi, konsentrasi kepemilikan identik dengan rendahnya tindakan yang 

mementingkan kepentingan pemilik mayoritas. 

Pemilik mayoritas sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan tanpa 

harus melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Komitmen pemegang saham 

mayoritas untuk meningkatkan nilai perusahaan ini sangat kuat karena apabila pemegang saham 

mayoritas melakukan ekspropriasi pada saat dia memegang saham dalam jumlah besar, maka 

para pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga pasar saham 

perusahaan tersebut, sehingga akan merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri. 

Penelitian Smith,1996 dalam Suranta dan Midiastuty, 2004 menunjukkan bahwa aktivitas 

monitoring institusi mampu mengubah struktur pengelolaan perusahaan dan mampu 

meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Hal ini didukung oleh Cruthley et al, 1999 (dalam 

Suranta dan Midiastuty, 2004) yang menemukan bahwa monitoring yang dilakukan institusi 

mampu mensubstutisi biaya keagenan lain sehingga biaya keagenan menurun dan nilai 

perusahaan meningkat.Ketika konsentrasi kepemilikan saham rendah (menyebar) maka ada 

kecenderungan akan terjadinya kinerja yang buruk karena manajer tidak mendapat pengawasan 

khususnya dalam memanfaatkan secara efisien sumber daya secara keseluruhan yang dimiliki 

perusahaan.Dengan adanya konsentrasi kepemilikan terhadap saham perusahaan maka 

dipandang semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak 

sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

 

3.  KERANGKA PEMIKIRAN T EORETIS 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menguji secara empiris faktor-faktor penentu 

(determinan) motivasi perusahaan menyajikan pelaporan keuangan internet. Faktor-faktor 

tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, dan tipe auditor. Dalam 
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rangka membentuk dan menguji model penelitian, peneliti menggunakan dua teori dasar yaitu 

teori agensi (agency theory) dan teori sinyal (signalling theory). 

Mengacu kepada teori Resources Based View (RBV) dan signalling theory yang 

menyatakan bahwa perbedaan sumber daya dan kemampuan perusahaan dengan perusahaan 

pesaing akan memberikan keuntungan kompetitif (Peteraf, 1993). Hal ini berarti bahwa 

perusahaan yang mampu mengelola sumber dayanya dengan baik dapat menciptakan keunggulan 

kompetitif sehingga dapat meningkatkan penilaian investor terhadap perusahaan. Penyatuan aset 

berwujud dan tidak berwujud merupakan strategi potensial untuk meningkatkan kinerja 

(Belkaoui, 2003). 

Teori sinyal (signalling theory) menyatakan bahwa informasi-informasi yang diungkapkan 

oleh perusahaan dapat menjadi sebuah sinyal bagi investor dalam membuat keputusan investasi. 

Informasi-informasi tersebut dapat berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage. dan 

likuiditas. Dalam upaya penciptaan nilai bagi perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat 

mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), 

structural capital, maupun aset fisik (physical capital). Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan value added 

bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.Human capital, structural capital, 

dan physical capital adalah termasuk dalam komponen sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

VAIC adalah sebuah model yang dikembangkan oleh Pulic, yang mengukur efisiensi dari ketiga 

komponen tersebut. Nilai VAIC yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan potensi penciptaan 

nilai perusahaan yang lebih baik dan efisien oleh manajemen. Praktik akuntansi konservatisme 

menekankan bahwa investasi perusahaan dalam ICyang disajikan dalam laporan keuangan 

dihasilkan dari peningkatan selisih antara nilai pasar dan nilai buku. 

Penelitian ini memasukkan variabel kontrol konsentrasi kepemilikan yang didasarkan 

pada penelitian Ndaruningputri (2005) dalam Nuraeni (2010) mengemukakan bahwa struktur 

kepemilikan perusahaan publik di Indonesia sangat terkonsentrasi. Hal ini menggambarkan 

adanya kendali pemegang saham mayoritas atas kebijakan perusahaan, sehingga dapat 

mengendalikan tindakan manajemen termasuk dalam memanfaatkan modal intelektual 

perusahaan yang dapat mempengaruhi berjalannya aktivitas dalam perusahaan, sehingga dalam 

model yang dibangun dalam penelitian ini memasukkan konsentrasi kepemilikan sebagai variabel 

kontrol. Untuk menggambarkan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen 

dalam penelitian ini, dikemukakan suatu kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan dalam 

gambar sebagai berikut: 
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Diagram Kerangka Pemikiran 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan 

Dalam usaha penciptaan nilai (value creation) diperlukan pemanfaatan seluruh potensi sumber 

daya yang dimiliki perusahaan. Potensi tersebut meliputi: karyawan (human capital), aset fisik 

(physical capital) dan structural capital. Value added yang dihasilkan dari proses value creation 

akan menciptakan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan memiliki keunggulan 

kompetitif, maka persepsi pasar terhadap nilai perusahaan akan meningkat karena diyakini bahwa 

perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif mampu bersaing dan bertahan di lingkungan 

bisnis yang dinamis. Chen et. al. (2005) yang meneliti hubungan antara ICdengan nilai pasar dan 

kinerja keuangan perusahaan yang menggunakan model Pulic (VAIC) dengan sampel perusahaan 

publik di Taiwan tahun 1992-2002 menunjukkan bahwa IC berpengaruh positif terhadap nilai 

pasar dan kinerja keuangan. Kesimpulan yang sama ditemukan pada penelitian  Ulum (2008) yang 

meneliti hubungan intellectual capital terhadap kinerja perusahaan perbankan Indonesia. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa IC berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan 

sekarang dan masa depan. Namun, penelitian yang dilakukan Imaningati (2007) dan Yuniasih et 

al., (2010) menunjukkan bahwa IC tidak berpengaruh terhadap nilai dan kinerja perusahaan. Oleh 

karena itu hipotesis dalam penelitian ini adalah 

H1: Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

 

4.  METODE PENELITIAN 

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. Sampai dengan akhir 2011, tercatat sebanyak 132 perusahaan 

Modal 

Intelektual 

(VAIC) 

 

Nilai Perusahaan 

ふToHiﾐ’s Qぶ 

Konsentrasi 

Kepemilikan   

(KP) 
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manufaktur yang terdaftar di BEI (IDX Fact Book, 2011).Metode pengambilan sampel dalam 

penelitian ini adalah pengambilan sampel yang bertujuan (purposive sampling). Perusahaan yang 

tidak dapat diteliti karena mengalami delisting,serta belum menerbitkan laporan tahunan 2011 

pada saat pengumpulan data dilakukan (Mei 2012) sebanyak 47 perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki nilai buku ekuitas yang negatif adalah 9 perusahaan, dan perusahaan yang memiliki laba 

yang negatif adalah 12 perusahaan manufaktur. Sehingga total perusahaan yang dapat dijadikan 

sampel penelitian adalah sebanyak 64 perusahaan manufaktur. 

Definisi Operasional 

Modal Intelektual (VAIC) 

Modal intelektualdiukur berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital (VACA), 

human capital (VAHU), dan structural capital (STVA). Kombinasi dari ketiga komponen tersebut 

disebut VAIC. Tahapan perhitungan VAIC adalah sebagai berikut (Firer and Williams, 2003; Chen 

et. al., 2005; Kuryanto, 2008; Ulum, 2008): 

Menghitung value added (VA) 

 

 

Dimana : 

Output : total penjualan dan pendapatan lain 

Input : beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan) 

Value added : selisih antara output dan input 

 

Menghitung Value Added Capital Employed (VACA) 

 

 

Dimana : 

VACA : Value Added Capital Employed : rasio dari VA terhadap CE 

CE : Capital Employed : dana yang tersedia (ekuitas) 

VA : Value Added 

Menghitung Value Added Human Capital (VAHU) 

 

 

Dimana : 

VAHU : Value Added Human Capital : rasio dari VA terhadap HU 

HC : Human Capital : beban karyawan 

VA = OUTPUT – INPUT 

VACA = VA/CE 

VAHU = VA/HC 
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Menghitung Structural Capital Value Added (STVA) 

 

 

 

Dimana : 

STVA : Structural Capital Value Added : rasio dari SC terhadap VA 

SC : Structural Capital : VA – HC 

 

Menghitung Value Added Intellectual Coefficient (VAIC) 

 

 

 

Nilai Perusahaan 

 

Nilai perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan berupa rasio keuangan dan dari 

segi perubahan harga saham. Pada penelitian ini, nilai perusahaan diukur dari segi harga pasar 

saham dengan menggunakan ToHiﾐ’s Q. ToHiﾐ’s Q dihituﾐg deﾐgaﾐ forﾏula seHagai Herikut 

(Permanasari, 2010): 

 

 

 

 

Di mana: 

Q = Rasio Tobins Q 

EMV = Nilai pasar ekuitas 

TA = Nilai buku dari total aktiva perusahaan 

D = Nilai buku dari total hutang 

 

Konsentrasi Kepemilikan 

 

Mengacu pada penelitian Yuniasih (2010), konsentrasi kepemilikan saham pada penelitian ini 

diukur dengan pendekatan dikotomi. Nilai 1 diberikan untuk persentase kepemilikan saham 50% 

atau lebih, dan niai 0 untuk kepemilikan saham kurang dari 50%. Dimana dalam PSAK 22, dan 

STVA = SC/VA 

VAIC = VACA + VAHU + STVA 
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PSAK 38 dinyatakan bahwa kontrol pemegang saham dianggap efektif apabila mempunyai 

persentase kepemilikan 50% atau lebih. 

Teknik Analisis 

Persamaan Regresi Berganda 

Persamaan yang menunjukkan hubungan antara modal intelektual (VAIC), konsentrasi 

kepeﾏilikaﾐ ふKPぶ, daﾐ ﾐilai perusahaaﾐ ふToHiﾐ’s Qぶ dituﾐjukkaﾐ pada persaﾏaaﾐ di Ha┘ah iﾐi: 

 

 

 

5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas Data 

Normalitas data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji 

normalitas terlihat dari nilai Asyﾏp. Sig yaﾐg jauh leHih keIil dari α = 0,0ヵ yang berarti data tidak 

terdistribusi normal. Untuk memperbaiki pelanggaran terhadap asumsi dasar normalitas, maka 

model regresi akan diubah menjadi bentuk logaritma natural (Ghozali,2011).Setelah mengubah 

model regresi menjadi bentuk logaritma natural, maka dapat disimpulkan bahwa data residual 

terdistribusi normal. Dengan kata lain, model regresi yang digunakan memenuhi asumsi 

normalitas. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan 

menggunakan uji Glejser, multikolonieritas dengan menggunakan uji VIF, dan autokorelasi dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa seluruh 

variabel yang akan diuji tidak mengalami multikolonieritas dan autokorelasi. Hasil pengujian 

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa variabel kontrol konsentrasi kepemilikan yang 

mengalami heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda didasarkan pada hasil pengolahan dari 

model penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh 

persamaan regresi sebagai berikut: 

 

 

 

LﾐToHiﾐ’s Q = α + 1 LnVAIC + 2 KP + ε 

 

Y = - 0,507 + 0,463 LnVAIC + 0,137 KP + 0,833 
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Persamaan di atas memiliki makna bahwa modal intelektual (VAIC), dan konsentrasi kepemilikan 

memiliki arah pengaruh yang positif, yang berarti bahwa dengan meningkatnya modal intelektual, 

dan semakin terkonsentrasi saham perusahaan,secara statistik akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Tabel 1 berikut ini menunjukkan koefisien analisis regresi berganda serta tingkat 

signifikannya terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 1. Koefisien Analisis Regresi Berganda 

Variabel 

Koefisien Sig. 

Keterangan 

Regresi   

Konstanta -0,507 0,000 

 

VariaHel Iﾐdepeﾐdeﾐ ふβぶ 
   

LN_VAIC 0,463 0,000 Signifikan 

KP 0,137 0,074 Tidak Signifikan 

        

Sumber: Data Diolah(2012) 

 

Analisis Pengaruh Variabel Penelitian 

Perhitungan analisis pengaruh menunjukkan bahwa variabel VAIC menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaansebesar 0,463 dan variabel konsentrasi kepemilikan 

menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.  

Uji Koefisien Determinasi 

Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square. Koefisien determinasi (R²) 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 

2011).Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian 

ini. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Variabel Independen Adjusted R2 



Randa dan Solon / Pengaruh Modal Intelektual… 40 
 

  Jurnal Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Vol 10 No 1 April 2012hal 24-47 

Fakultas Ekonomi UAJ Makassar 

        

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2012) 

 

Dari hasil perhitungan tampak bahwa tanpa memasukkan variabel kontrol (model 1) diperoleh 

nilai Adjusted R Square sebesar 0,157 atau 15,7%. Hasil ini memberikan arti bahwa variabel 

dependen (TobinsQ) dapat dijelaskan oleh variabel independen (VAIC) sebesar 15,7% dan sisanya 

sebesar 84,3% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. Namun, bila model tersebut ditambah 

dengan variabel kontrol sebagai variabel independen (KP), maka menunjukkan bahwa nilai 

Adjusted R Square sebesar 16,7% (model 2). Hasil ini memberikan arti bahwa variabel dependen 

ふToHiﾐ’s Qぶ dapat dijelaskaﾐ oleh ┗ariaHel iﾐdepeﾐdeﾐ ふVAICぶ ditaﾏHah ┗ariaHel koﾐtrol seHesar 

16,7% dan sisanya sebesar 83,3% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk 

dalam model persamaan. 

 

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji signifikansi simultan (Uji F) digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependennya (Ghozali, 2011). Hasil pengujian simultan diperoleh output sebagai berikut: 

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F 

 

        

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah (2012) 

 

Dari uji Anova atau Uji F pada tabel di atas, nilai F hitung 20,080 dengan probabilitas signifikansi 

yang menunjukkan 0,000. Karena nilai probabilitas pengujian yang lebih kecil dari α = 0,05, maka 

ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel dependen dipengaruhi oleh 

variabel independen dalam penelitian ini. Atau dengan kata lain bahwa semua variabel 

independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 

1 Ln_VAIC 0,157 

2 Ln_VAIC, KP 0,167 

Model F Sig 

Regression 20,080 0,000 

Residual   
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Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2011). Dari hasil 

pengujian statistik t diperoleh output sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Hasil Uji Statistik - t 

      

Sumber: Data 

Diolah (2012) 

 

Dari hasil estimasi variabel VAIC diperoleh nilai t = 6,106 dengan probabilitas signifikansi 

sebesar 0,000. Nilai signifikansi di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel VAIC memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Tobin’sQ pada taraf 5%. Model 1 menunjukkan hasil pengujian 

tanpa variabel kontrol, VAIC dengan tingkat signifikansi 0,000 yang nilainya lebih kecil dari α = 

0,05. Pada model 2, setelah memasukkan variabel kontrol (konsentrasi kepemillikan-KP), dengan 

probabilitas signifikansi sebesar 0,0Αヴ ふleHih Hesar dari α = 0,0ヵぶ yaﾐg Herarti ┗ariaHel koﾐtrol 

konsentrasi kepemilikan tidak signifikan dalam model pada taraf 5%, dan menyebabkan koefisien 

regresi variabel VAIC meningkat menjadi 0,463 namun tetap memiliki tingkat signifikansi 0.000 <α 

= 0,05. Hasil uji hipotesis yang menunjukkan angka signifikan dengan arah koefisien regresi 

bertanda positif menunjukkan bahwa peningkatan modal intelektual dalam perusahaan akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian berarti bahwa Hipotesis (H1)  diterima. 

Dari hasil estimasi variabel KP (konsentrasi kepemilikan) sebagai variabel kontrol diperoleh nilai t 

= 1,796 dengan probabilitas sebesar 0,074. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa 

variabel kontrol KP tidak signifikan terhadap LN_TOBINSQ pada taraf 5%. 

 

 

Pembahasan  

Pengaruh Modal Intelektual terhadap Nilai Perusahaan 

  Berdasarkan nilai koefisien regresi diperoleh nilai koefisien VAIC mempunyai nilai yang 

positif dengan signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari tingat signifikansi 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen, yaitu modal intelektual berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan.Koefisien regresi VAIC mempunyai nilai positif, sehingga hipotesis yang 

Model Variabel Independen 

Koefisien 

Regresi 

               

T Sig. 

1 Ln_VAIC 0,461 6,042 0,000 

2 Ln_VAIC 0,463 6,106 0,000 

 KP 0,137 1,796 0,074 
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menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan diterima. Hal 

ini berarti hipotesis (H1) diterima. 

  Hasil pengujian mendapatkan bahwa VAIC berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa modal intelektual yang dimiliki oleh perusahaan 

mempengaruhi upaya perusahaan menciptakan nilai yang lebih baik bagi para investor. Temuan 

ini menunjukkan bahwa pasar memberikan nilai yang lebih tinggi terhadap perusahaan yang 

mempunyai modal intelektual yang tinggi. Perusahaan yang mengelola sumber daya 

intelektualnya secara maksimal akan mampu menciptakan value added yang lebih besardan 

keunggulan kompetitif, yang akan bermuara terhadap peningkatan nilai perusahaan. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Chen et al. (2005) yang menyatakan ada pengaruh 

positif antara IC dengan nilai perusahaan. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian 

Kuryanto (2008); Imaningati (2007); dan Yuniasih et al, (2010) yang menyatakan bahwa IC tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

  Modal intelektual memainkan peran utama dalam efisiensi biaya. Semakin baik 

perusahaan dalam mengelola ketiga komponen modal intelektual, menunjukkan semakin baik 

perusahaan dalam mengelola aset. Perusahaan telah mampu mengelola asset dengan baik dan 

dapat menekan biaya operasional sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari hasil 

kemampuan intelektual perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan intelektual yang 

lebih tinggi, maka biaya secara efisien dapat dikelola. Pengaruh modal intelektual terhadap nilai 

perusahaan tersebut sesuai dengan resource-based theory yang menyatakan bahwa ukuran 

efisiensi value added dapat digunakan untuk memprediksi ukuran keuangan tradisional (Firer dan 

Williams, 2003). Pemanfaatan modal intelektual secara efektif dan efisien akan berkontribusi 

signifikan terhadap pencapaian keunggulan kompetitif dan selanjutnya akan tercermin dalam nilai 

perusahaan yang tinggi. 

  Hasil penelitian ini juga mendukung signalling theory dimana dalam teori tersebut 

dinyatakan bahwa manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang 

menurut pertimbangannya sangat dibutuhkan oleh calon investor dan pemegang saham 

khususnya kalau informasi tersebut merupakan berita baik (good news). Sinyal positif dari 

organisasi yang berupa modal intelektual yang dimiliki perusahaan diharapkan akan mendapatkan 

respon positif dari pasar, dimana hal tersebut dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi 

perusahaan serta memberikan nilai yang lebih tinggi bagi perusahaan. 

Variabel konsentrasi kepemilikan (KP) yang merupakan variabel kontrol, pada model 

menunjukkan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan namun tidak menunjukkan 

signifikansi pada taraf 5% (p = 0,074).  Halini menunjukkan bahwa variabel konsentrasi 
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kepemilikan berhasil dikontrol pengaruhnya oleh peneliti sehingga dapat dikategorikan sebagai 

variabel kontrol dalam model dan juga mampu lebih menjelaskan pengaruh modal intelekrual 

terhadap nilai perusahaan. Hasil ini terlihat dari nilai koefisien regresi VAIC yang meningkat dari 

nilai 0,461 sebelum memasukkan variabel kontrol menjadi 0,463 setelah memasukkan variabel 

kontrol. Hasil ini menunjukkan bahwa pada tingkat kepemilikan saham terkonsentrasi (dengan 

kepemilikan yang cukup signifikan) value added yang dihasilkan oleh modal intelektual 

perusahaan dapat meningkatkan penilaian pasar terhadap perusahaan. Ini disebabkan karena 

seluruh aktivitas manajemen perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki akan 

dikontrol oleh pemilik sehingga perusahaan akan mampu menghasilkan value added yang lebih 

besar dimana akan meningkatkan keunggulan bersaing yang pada akhirnya berdampak pada 

meningkatnya penilaian investor terhadap perusahaan. Pemilik saham yang besar, seperti 

investor institusional memiliki insentif untuk mengontrol manajemen dan kekuatan untuk 

merubah kinerja yang buruk sehingga secara keseluruhan akan dapat meningkatkan pengelolaan 

modal intelektualdan nilai perusahaan.   

 

 

6.  SIMPULAN  

 

Bukti empiris penelitian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa modal 

intelektual berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, yang mengimplikasikan 

bahwa perusahaan yang mampu menciptakan efisiensi nilai tambah (value added) terhadap 

pengelolaan aset yang dimiliki, baik aset fisik, maupun aset tidak berwujud, atau dengan kata lain 

perusahaan yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang lebih besar, akan 

mampu meningkatkan penilaian pasar (investor) terhadap peusahaan yang akan bermuara pada 

peningkatan nilai perusahaan secara keseluruhan.Konsentrasi kepemilikan yang digunakan 

sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa pada tingkat kepemilikan terkonsentrasi, nilai 

tambah yang dihasilkan dari modal intelektual perusahaan akan meningkatkan penilaian investor 

terhadap perusahaan. Ini berarti bahwa pasar memberikan penilaian pada konsentrasi 

kepemilikan saham perusahaan. Argumennya adalah bahwa dengan adanya konsentrasi 

kepemilikan terhadap saham perusahaan maka dipandang semakin efisien pemanfaatan aktiva 

perusahaan karena seluruh aktivitas pengelolaan sumber daya perusahaan yang dilakukan oleh 

manajer mendapat pengawasan dan pengendalian oleh pemilik mayoritas dan diharapkan juga 

dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. 

Argumen ini sejalan dengan penelitian Smith, 1996 (dalam Suranta dan Midiastuty, 2004) yang 
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menyatakan bahwa aktivitas monitoring oleh pemilik mampu mengubah struktur pengelolaan 

perusahaan dan mampu meningkatkan kemakmuran pemegang saham. 

Melalui penelitian ini, manajemen dan perusahaan secara keseluruhandapat 

meningkatkan kesadaran untuk lebih intensif dalam melakukan pengelolaan sumber daya 

perusahaan agar sumber daya tersebut dapat digunakan secara efektif sehingga dapat 

menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Demikian pula bagi para investor untuk dapat 

memberikan penilaian terhadap perusahaan yang mempunyai kemampuan lebih dalam aset 

intelektualnya yang akan memberikan manfaat masa depan (jangka panjang) perusahaan, 

sehingga hal ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat mempertegas resource based theory (RBV) dan 

signalling theory yang dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Asumsi dalam teori ini adalah 

bagaimana perusahaan dapat bersaing untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan 

mengelola sumber daya yang dimilikinya baik sumber daya fisik maupun non-fisik sesuai dengan 

kemampuan perusahaan sehingga dapat menciptakan efisiensi value added yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan penilaian investor terhadap perusahaan. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian ini dimana perusahaan yang mempunyai kemampuan dalam menciptakan nilai secara 

efisien dari modal intelektualnya mampu mencapai keunggulan kompetitif yang tercermin dari 

nilai pasar perusahaan yang meningkat. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hasil analisis regresi menunjukkan 

bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang masih sangat lemah.Hal 

ini menunjukkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain di luar model yang lebih dapat 

menjelaskan variabel dependen dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan 

perusahaan manufaktur sebagai objek yang dijadikan sampel sehingga kurang dapat digeneralisasi 

pada keseluruhan jenis industri yang ada.Penelitian selanjutnya sebaiknya dapat menambahkan 

variabel lain yang dapat menjadi faktor yang berpengaruh pada nilai perusahaanmisalnya 

menambahkan variabel kontrol ukuran perusahaan, dan dapat mengambil objek yang lebih luas, 

dan hendaknya dilakukan pemisahan jenis industri berdasarkan bidangnya atau berdasarkan 

skalanya (kecil, menengah, dan besar). Peneliti selanjutnya dapat juga memperluas model yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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