BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian
Tujuan utama berdirinya sebuah perusahaan menurut theory of the firm
adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm) (Salvatore,
2005). Nilai perusahaan dapat menggambarkan keadaan perusahaan. Nilai
perusahaan dapat diartikan sebagai kondisi tertentu yang telah dicapai oleh
perusahaan sebagai gambaran kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan
gambaran prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan merupakan harga
yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan itu dijual (Husnan,
1997). Nilai perusahaan mencerminkan nilai asset yang dimiliki perusahaan
seperti surat-surat berharga perusahaan. Salah satu surat berharga yang
dikeluarkan oleh perusahaan adalah saham. Bagi perusahaan, memaksimalkan
nilai perusahaan sangat penting artinya karena dengan memaksimalkan nilai
perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham.
Umumnya terdapat dua pihak yang berkaitan erat dengan nilai perusahaan
yaitu manajemen perusahaan dan investor atau pemegang saham. Manajemen
perusahaan, dalam hal ini manajer, berkepentingan atas kondisi keuangan dan
prospek perusahaan di masa depan. Dalam usaha mencapai tujuan perusahaan
yaitu memaksimalkan nilai perusahaan, manajer harus mampu menginvestasikan
dana, mengatur sumber dana dengan optimal, dan mengelola keuangan
perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan (Husnan, 1997).
Investor adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan investasi. Sebelum
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melakukan investasi ke sebuah perusahaan maka ada banyak hal yang harus
dipertimbangkan oleh investor. Salah satunya adalah dengan melihat dari sisi nilai
perusahaan dimana investor tersebut akan melakukan investasi. Nilai perusahaan
merupakan persepsi investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan
harga saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi.
Tingginya nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran secara maksimum
kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham. Kekayaan pemegang saham
dan perusahaan dipresentasikan oleh harga pasar dari saham yang merupakan
cerminan dari keputusan investasi, pendanaan (financing), dan manajemen aset.
Jadi, semakin tinggi harga pasar saham berarti kemakmuran pemegang saham
akan semakin meningkat (Bringham Gapensi, 1996). Keadaan ini sangat menarik
bagi investor karena dengan permintaan saham yang semakin meningkat akan
menyebabkan nilai perusahaan juga akan mengalami peningkatan.
Banyaknya kasus yang terjadi di tengah kondisi perekonomian yang
kurang baik justru membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan
terhadap perusahaan. Hal ini menyebabkan investor perlu melakukan berbagai
analisis, baik analisis teknikal maupun analisis fundamental yang berguna untuk
menilai saham-saham yang akan dipilih dan untuk mengetahui tingkat return yang
diharapkan dalam menentukan strategi investasi. Analisis teknikal merupakan
suatu analisis yang menggunakan data perdagangan, misalnya harga dan volume
transaksi. Sedangkan analisis fundamental merupakan suatu analisis yang
menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan (Jogiyanto,
2003).
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Dalam analisis fundamental, nilai perusahaan lazim diindikasikan dengan
PBV (price book value). PBV merupakan rasio pasar yang digunakan untuk
mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai bukunya (Ang, 1997). Nilai
yang tercantum dalam laporan keuangan disebut sebagai nilai buku. Nilai buku
dapat diukur dengan dengan membagi jumlah ekuitas saham terhadap jumlah
saham beredar. PBV menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku
saham suatu perusahaan. PBV menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan
mampu menciptakan nilai perusahaan dengan jumlah modal yang diinvestasikan
oleh perusahaan. PBV merupakan perbandingan dari harga suatu saham dengan
nilai buku. PBV yang tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan
ke depan. Hal itu juga yang menjadi keinginan para pemegang saham perusahaan,
sebab nilai perusahaan yang tinggi mengindikasikan kemakmuran pemegang
saham juga tinggi (Soliha dan Taswan, 2002). Perusahaan yang baik umumnya
mempunyai rasio PBV di atas satu. Semakin tinggi PBV mencerminkan harga
saham yang tinggi dibandingkan nilai buku per lembar saham. Semakin tinggi
harga saham, semakin berhasil perusahaan dalam menciptakan nilai bagi para
pemegang sahamnya. Keberhasilan perusahaan menciptakan nilai tersebut
tentunya memberikan harapan kepada pemegang saham berupa keuntungan yang
besar pula. Semakin tinggi harga saham semakin tinggi pula nilai perusahaan,
sebaliknya semakin rendah harga saham maka nilai perusahaan juga rendah
(Westen dan Copeland, 1992). Meningkatnya perbedaan antara nilai pasar dan
nilai buku perusahaan telah menarik para peneliti untuk menyelidiki nilai yang
tersembunyi (hidden value) pada laporan keuangan perusahaan. Nilai ini
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merupakan aset tersembunyi milik perusahaan yang mampu meningkatkan nilai
perusahaan. Adanya Hidden value mengindikasi adanya informasi mengenai
aset tidak berwujud (intangible

asset) seperti: human capital, inovasi,

teknologi, atau pelanggan yang tidak dimasukkan oleh pihak manajemen ke
dalam laporan keuangan dikarenakan kesulitan dalam hal identifikasi maupun
pengukurannya. Berikut disajikan perbandingan harga pasar saham dan nilai buku
per saham.
Tabel 1.1 Perbandingan harga pasar saham dengan nilai buku per saham
perusahaan sektor manufaktur di BEI tahun 2013
NO

KODE

NAMA PERUSAHAAN

1

INTP

PT. INDOCEMENT TUNGGAL PRAKASA

2

BUDI

3

SRSN

4

JPFA

5

LPIN

HARGA PASAR
SAHAM

NILAI BUKU PER
SAHAM

20.000,00

6.250,00

PT. BUDI ACID JAYA

109,00

218,00

PT. INDO ACITAMA

50,00

52,08

PT. JAPFA COMFEE INDONESIA

1.220,00

491,94

PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA

5.000,00

6.756,76

6

INDF

PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR

6.600,00

4.370,86

7

ULTJ

PT. ULTRAJAYA MILK INDUSTRY AND TRADING
COMPANY

4.500,00

697,67

8

GGRM

PT. GUDANG GARAM

42.000,00

15.272,73

9

KAEF

PT. KIMIA FARMA

590,00

292,08

10

UNVR

PT. UNILEVER INDONESIA

26.000,00

557,58

14.150,00

3.675,32

3.850,00

1.046,20

12.000,00

8.000,00

11

SMGR

PT. SEMEN INDONESIA

12

TOTO

PT. SURYA TOTO INDONESIA

13

LION

PT. LION METAL WORKS

14

ASII

PT. ASTRA INTERNATIONAL

6.800,00

2.625,48

15

IMAS

PT. INDOMOBIL SUKSES INTERNATIONAL

4.900,00

2.413,79

16

BATA

PT. SEPATU BATA

1.060,00

305,48

17

MYOR

PT. MAORA INDAH

26.000,00

4.406,78

18

HMSP

PT. HANDJAYA MANDALA SAMPOERNA

62.400,00

3.229,81

19

DVLA

PT. DARYA VARIA LABORATORIA

2.200,00

817,84

20

KLBF

PT. KALBE FARMA

1.250,00

181,42

Sumber: data sekunder diolah
Menurut Frank, (1999) aset dibedakan menjadi dua, yaitu aset
berwujud dan aset tidak berwujud. Aset berwujud adalah aset yang nilainya
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bergantung pada wujud fisiknya, seperti bangunan, tanah, dan mesin. Aset
tidak berwujud menunjukkan tuntutan hukum terhadap manfaat di masa
depan. Nilai yang dimilikinya tidak berhubungan dengan wujud fisiknya. Aset
tidak berwujud dalam hal ini adalah intellectual capital (Chen et.al, 2005).
Intellectual capital merujuk pada modal-modal non fisik atau modal tidak
berwujud yang terkait dengan pengetahuan dan pengalaman manusia serta
teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Intellectual capital atau modal
intelektual

diyakini

dapat

berperan

penting

dalam

peningkatan

nilai

perusahaan. Perusahaan yang mampu memanfaatkan modal intelektualnya
secara efisien, maka nilai perusahaannya akan meningkat.
Firer dan Williams, (2003) mendefinisikan Intellectual capital sebagai
kekayaan perusahaan yang merupakan kekuatan dibalik penciptaan nilai
perusahaan. Intellectual capital terdiri dari 3 komponen yaitu, Human
Capital (HC), Customer Capital (CC), dan Structural Capital (SC). Sigit
dan Silvia, (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa human capital,
customer capital, dan structural capital memiliki kapasitas yang berbeda-beda
dan kontribusi yang berbeda-beda pula. Menurut Susilawati, (2010) Human
capital

menjabarkan

informasi-informasi yang berkaitan dengan pribadi

karyawan dan manajer seperti produktifitas, nilai tambah yang diberikan,
pengalaman yang dimiliki, kebijakan untuk pelatihan dan pendidikan, serta
kombinasi dari pengetahuan, kemampuan, dan keahlian dari karyawan yang
ada pada suatu perusahaan seperti kompetensi, komitmen, motivasi, loyalitas
dari karyawan dan lain-lain. Customer capital menjabarkan segmen pasar

6

berdasarkan produk atau bisnis, penjualan yang dijabarkan berdasarkan
produk atau bisnis, konsumen baru, konsumen, kebijakan

harga, serta

hubungan antara perusahaan dengan mitra bisnis seperti pemasok, pelanggan,
pemerintah, maupun masyarakat. Structural capital adalah sumber daya
perusahaan yang dimilik perusahaan meliputi sistem informasi, teknologi,
budaya

organisasi,

inovasi

pada

produk

baru,

pengetahuan

tentang

distribusi pasar, innovative capital, relational capital, infrastruktur organisasi,
dan lain-lain.

Ulum (2008) mengatakan bahwa metode yang tepat untuk

mengukur nilai dari intellectual capital belum bisa ditetapkan. Dalam penelitian
Pulic (1998), ukuran penilaian efisiensi nilai tambah intellectual capital
meliputi sumber daya fisik (VACA-Value Added Capital Employed), sumber
daya manusia (VAHU-Value Added Human Capital), dan sumber daya
struktural (STVA-Structural Capital Value Added).
Informasi mengenai intellectual capital tersebut menjadi informasi
yang bernilai untuk diketahui investor karena di era globalisasi ini, adanya
pengungkapan intellectual capital di dalam laporan keuangan perusahaan
memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan nilai perusahaan
(Pulic, 1998; Bontis, 2001). Semua informasi tersebut sangat penting bagi
investor dalam pengambilan keputusan investasi. Apabila informasi mengenai
nilai perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan ini tidak lengkap
dan kemudian digunakan oleh investor untuk mengambil keputusan maka
akan menjadi bahan pertimbangan yang salah. Oleh karena itu, diperlukan
suatu metode untuk mengidentifikasi intellectual capital agar informasi
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mengenai nilai perusahaan dalam laporan keuangan tersebut lengkap dan dapat
menjadi bahan pertimbangan

yang baik bagi investor dalam mengambil

keputusan investasi yang tepat.
Adanya pengungkapan informasi mengenai intellectual capital juga
dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan mengukur
kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu.
Kinerja keuangan perusahaan diukur dengan menggunakan Return On Asset
(ROA). ROA mewakili rasio profitabilitas, di mana digunakan untuk mengukur
kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan
total aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghitung pengembalian atas
total aset setelah bunga dan pajak. Penggunaan seluruh aset perusahaan yang
efisien, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud (dalam hal ini disebut
intellectual capital)

akan meningkatkan laba perusahaan. Semakin tinggi

tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan maka semakin tinggi nilai ROA.
Tingginya nilai ROA dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Meningkatkan
perusahaan

kinerja

keuangan

merupakan

salah

satu

strategi

dalam mencapai tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Bagi

perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan dapat membuat saham perusahaan
menarik bagi investor. Jika kinerja keuangan menunjukkan prospek yang
baik, maka saham akan diminati oleh investor dan berpengaruh pada harga
jual saham tersebut. Biasanya investor melakukan peninjauan dengan melihat
rasio keuangan sebagai alat evaluasi investasi. Pemanfaatan seluruh aset
(intellectual capital) perusahaan akan meningkatkan nilai tambah perusahaan.
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Adanya rasio ini akan mempererat hubungan antara kinerja keuangan dan nilai
perusahaan.
Menurut Sihotang dan Winata (2008), implementasi intellectual
capital merupakan sesuatu yang masih baru, bukan hanya di Indonesia tetapi
juga dilingkungan bisnis global, hanya beberapa negara maju seperti
Australia, Amerika, dan Rusia saja yang telah menerapkan konsep ini.
Implementasi intellectual capital di Indonesia mulai berkembang terutama
setelah pemerintah mengeluarkan PSAK No.19 revisi 2009 (IAI, 2009) tentang
aktiva tidak berwujud dan Peraturan No. VIIIc (Bapepam-LK, 2011) tentang
pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian aktiva tidak berwujud di
pasar modal. Menurut IAI (2009) aktiva tidak berwujud (intangible asset)
adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai
wujud fisik serta dimiliki untuk

digunakan dalam menghasilkan atau

menyerahkan barang dan jasa, disewakan untuk pihak lainnya, atau untuk
tujuan administratif. Paragraph 09 dari pernyataan tersebut meyebutkan beberapa
contoh dari aset tidak berwujud antara lain ilmu pengetahuan dan teknologi,
desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan
intelektual, pengetahuan mengenai pasar dana merk dagang (termasuk merk
produk). Selain itu juga ditambahkan piranti lunak komputer, hak paten, hak
cipta, film gambar hidup, daftar pelanggan, hak pengusahaan hutan, kuota
impor, waralaba, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, kesetiaan
pelanggan, hak pemasaran, dan pangsa pasar. Munculnya PSAK ini menarik
minat perusahaan untuk mengenal lebih lanjut pentingnya pengungkapan
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intellectual capital dalam laporan keuangan.
Capital Employed Efficiency (CEE) merupakan kemampuan perusahaan
dalam mengelola sumber daya berupa capital asset yang jika dikelola dengan
baik dapat menambah nilai perusahaan (Pramelasari, 2010). Value Added
Human Capital Efficiency (HCE) mengindikasi kemampuan human capital
dalam menciptakan value added dalam perusahaan (Tan et.al, 2007). Human
capital merupakan individual knowledge stock suatu organisasi yang tercermin
dari karyawannya (Bontis et. al., 1998). Structural Capital Efficieny (SCE)
merupakan

kemampuan

perusahaan

dan

perusahaan

strukturnya

menghasilkan kinerja

yang

dalam

memenuhi

mendukung usaha

proses

rutinitas

karyawan

untuk

bisnis dan kinerja intelektual yang optimal secara

keseluruhan. (Dewi, 2011).
Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.
Perkembangan industri manufaktur akhir-akhir ini menarik minat para investor
dalam menanamkan investasinya. Setelah mengalami keterpurukan pada tahun
2008 yang disebabkan oleh krisis keuangan global, industri manufaktur perlahanlahan mulai bangkit kembali. Selama tiga tahun terakhir, menurut data BPS terjadi
kenaikan pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan menengah pada
triwulan III/2013 sebesar 6,83% dibandingkan dengan periode yang sama tahun
2012. Jenis-jenis industri manufaktur yang mengalami kenaikan pertumbuhan
yang terbesar berasal dari industri mesin dan perlengkapan, jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan, dan industri barang galian bukan logam.
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Naiknya pertumbuhan produksi industri manufaktur yang cukup
signifikan ini menunjukkan terjadi peningkatan kinerja industri manufaktur
yang kemudian mendorong naiknya pertumbuhan penjualan. Hal ini merupakan
alasan mengapa investor tertarik melakukan investasi pada sektor industri
manufaktur. Selain itu, industri manufaktur memiliki peran besar dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dari jumlah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI meningkat setiap tahunnya, dan membuat
perusahaan manufaktur

menempati posisi yang dominan (www.idx.co.id).

Pentingnya informasi yang lengkap bagi investor untuk menilai kinerja
perusahaan dan nilai perusahaan industri manufaktur, sehingga dikemudian hari
mendapatkan return yang sesuai.
Jenis-jenis industri ini sangat mengandalkan kemampuan karyawan,
pengetahuan, teknologi dan inovasi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya.
Perusahaan manufaktur membutuhkan pengetahuan baik intelektual maupun
fisik. Dari sisi fisik, perusahaan manufaktur memerlukan modal finansial
yang besar
mengelola

dalam proses produksinya, kemampuan untuk memilih dan
bahan

baku, mengembangkan asset fisik dan membangunnya

menjadi suatu produk yang memiliki daya jual yang menarik bagi konsumen.
Jika ditinjau dari peran setiap komponen intellectual capital, yaitu human
capital (HC), customer capital (CC), dan structural capital (SC), perusahaan
manufaktur membutuhkan kemampuan intelektual sumber dayanya untuk
menciptakan

suatu

konsep,

inovasi

dan

membuat keputusan

lainnya.

Perusahaan manufaktur juga membutuhkan kemampuan untuk menciptakan
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hubungan yang baik dengan pihak eksternal agar dapat meningkatkan laba dan
mendorong peningkatan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan manufaktur
membutuhkan

sistem

informasi,

teknologi,

strategi

perdagangan

dan

infrastruktur organisasi, serta pengetahuan distribusi pasar yang digunakan
dalam proses penciptaan nilai bagi perusahaan.
Penelitian-penelitian IC dengan menggunakan metode VAICTM telah
banyak dilakukan baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar negeri.
Penelitian-penelitian tersebut umumnya mengaitkan antara VAICTM dengan
profitabilitas. Beberapa penelitian terbaru dari luar negeri yang telah dilakukan
adalah (Mavridis, 2004), (Ting & Lean, 2009), (Diez, Ochoa, Prieto, & Santidrian,
2010), serta (Maditinos, Chatzoudes, Tsairidis, & Theriou, 2011). Sedangkan
penelitian di Indonesia dilakukan oleh (Ulum, 2009), (Wahdikorin, 2010),
(Solikhah, 2010).
Ting dan Lean (2009) menggunakan model VAICTM untuk meneliti
hubungan antara IC dengan kinerja 20 institusi keuangan yang terdaftar di Bursa
Malaysia pada periode 1999 sampai 2007. Dalam hasil penelitian ini, terungkap
bahwa VAICTM dan ROA memiliki kaitan positif pada institusi keuangan
Malaysia. Penelitian ini juga mengungkap bahwa ketiga komponen dalam
VAICTM memiliki korelasi erat dengan profitabilitas. Temuan penelitian (Diez,
Ochoa, Prieto, & Santidrian, 2010) juga cukup serupa dengan (Maditinos,
Chatzoudes, Tsairidis, & Theriou, 2011) yang meneliti hubungan IC dengan
kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan pada 96 perusahaan Yunani yang
terdaftar pada Athens Stock Exchange pada periode 2006-2008. Hasil penelitian
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ini menunjukkan bahwa CEE berkorelasi dengan kinerja keuangan, namun IC
secara keseluruhan dan komponen-komponen IC yang lain tidak berkolerasi
dengan kinerja keuangan dan nilai pasar perusahaan.
Hasil penelitian tersebut serupa dengan penelitian sebelumnya oleh
(Mavridis, 2004) yang meneliti kinerja IC dengan kerangka VAIC terhadap
kinerja tujuh belas bank terbesar di Yunani pada tahun 1996-1999. Dalam
penelitian tersebut terungkap bahwa terdapat hubungan korelasi yang kuat antara
value added dengan physical capital, namun terlebih terdapat hubungan korelasi
yang lebih kuat pada human atau IC (koefisien human capital). Penelitian yang
dilakukan (Ulum, 2009) menguji hubungan IC terhadap kinerja perusahaan dan
kinerja perusahaan masa depan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa IC
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja keuangan
perusahaan masa depan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa ROGIG tidak
berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan masa depan.
Hasil penelitian yang berlawanan dengan penelitian di atas adalah
penelitian (Diez, Ochoa, Prieto, & Santidrian, 2010), (Maditinos, Chatzoudes,
Tsairidis, & Theriou, 2011), dan (Wahdikorin, 2010). (Diez, Ochoa, Prieto, &
Santidrian, 2010) meneliti kinerja IC (dinilai dengan VAIC) dan pengaruhnya
terhadap efisiensi penciptaan nilai (value creation) dengan melakukan studi
ekploratori. Studi ini dilakukan dengan analisis hasil survei terhadap 211
perusahaan Spanyol pada tahun 2007. Penelitian ini membawa hasil yang kontras
dengan menyimpulkan bahwa walaupun terdapat relasi antara IC dan penciptaan
nilai, namun tidak ada relasi yang signifikan antara penggunaan indikator human
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capital dan structural capital dengan variabel-variabel independen selain
pertumbuhan penjualan, seperti ROA atau produktivitas.
Penelitian (Mavridis, 2004), (Ting & Lean, 2009), (Solikhah, 2010), dan
(Ulum, 2009) didapat hasil bahwa IC memiliki pengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan nilai pasar. Sedangkan dari hasil
penelitian (Diez, Ochoa, Prieto, & Santidrian, 2010), (Maditinos, Chatzoudes,
Tsairidis, & Theriou, 2011), dan (Wahdikorin, 2010) menunjukkan bahwa IC
tidak berpengaruh signifikan, atau berpengaruh sangat kecil, atau hanya
berpengaruh parsial pada kinerja keuangan, pertumbuhan perusahaan, dan nilai
pasar perusahaan.
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memberikan hasil
yang beragam, maka penelitian ini berusaha melanjutkan dan mengembangkan
penelitian Sudibya (2014), yaitu berusaha meneliti kembali lebih dalam mengenai
pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan
sebagai variabel intervening. Dengan menerapkan pada obyek penelitian pada
perusahaan sektor manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
tahun 2009-2013. Sektor manufaktur dipilih sebagai objek penelitian dengan
tujuan homogenitas sehingga hasil bias bisa dihindari. Penggunaan variabel
intervening digunakan dalam penelitian ini karena nilai perusahaan bukan hanya
sebagai hasil atau akibat langsung dari intellectual capital, melainkan ada faktorfaktor lain yang memberi kontribusi terhadap nilai perusahaan.
Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tadi, penulis tertarik untuk
melakukan penelitian mendalam dengan judul ”Pengaruh Intellectual Capital
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terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan sebagai Variabel
Intervening pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Tahun 2009-2013”.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat
diketahui terdapat beberapa masalah dengan adanya fenomena gap pada
perusahaan manufaktur di Indonesia. Di mana terjadi perbedaan pergerakan arah
antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan fenomena
dan research gap terdapat inkonsistensi maka penulis mengajukan rumusan
masalah adanya pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan dengan
kinerja keuangan sebagai intervening pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
di BEI adalah sebagai berikut:
1.

Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap Return on Asset
(ROA)?

2.

Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap Return on Equity
(ROE)?

3.

Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap Earning per Share
(EPS)?

4.

Apakah intellectual capital berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan
secara langsung?

5.

Apakah Return on Asset (ROA) memediasi hubungan intellectual capital
terhadap nilai perusahaan?
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6.

Apakah Return on Equity (ROE) memediasi hubungan intellectual capital
terhadap nilai perusahaan?

7.

Apakah Earning per Share (EPS) memediasi hubungan intellectual capital
terhadap nilai perusahaan?

8.

Apakah kinerja keuangan perusahaan (Return on Asset, Return on Equity,
Earning per Share) memediasi hubungan intellectual capital terhadap nilai
perusahaan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran dan
pemahaman mengenai intellectual capital yang dapat meningkatkan nilai tambah
perusahaan untuk mencapai competitive advantage.
1.3.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yang
dilakukan pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:
1.

Menguji pengaruh intellectual capital terhadap Return on Asset (ROA).

2.

Menguji pengaruh intellectual capital terhadap Return on Equity (ROE).

3.

Menguji pengaruh intellectual capital terhadap Earning per Share (EPS).

4.

Menguji pengaruh intellectual capital terhadap nilai perusahaan.

5.

Menguji pengaruh Return on Asset (ROA) memediasi hubungan antara
intellectual capital terhadap nilai perusahaan.
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6.

Menguji pengaruh Return on Equtiy (ROE) memediasi hubungan antara
intellectual capital terhadap nilai perusahaan.

7.

Menguji pengaruh Earning per Share (EPS) memediasi hubungan antara
intellectual capital terhadap nilai perusahaan.

8.

Menguji pengaruh kinerja keuangan perusahaan memediasi hubungan antara
intellectual capital terhadap nilai perusahaan.

1.4 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat
untuk menambah bukti/ penemuan empiris mengenai pengaruh intellectual capital
terhadap nilai perusahaan yang dimediasi oleh kinerja keuangan perusahaan, dapat
bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja keuangan
perusahaan dan nilai perusahaan, serta memberikan manfaat bagi calon investor
dalam menilai kinerja suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk melakukan
investasi.

